EK8 - Poncho i Mayflower Easy Knit.
Str.:
Længde ca. cm:
Grønne farver, fv. 10, ngl.:
Pinde:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Strikkepinde nr. 9 og 10, kort rundpind nr. 9 til rullekrave/halskant.
Mayflower Easy Knit
9 m og 13 p i vaffelmønster på p nr. 10 = 10 x 10 cm

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det professionelle
arbejdsredskab til strikning og hækling.

Knudekanter: I begyndelsen af alle pinde tages den 1. m ret løs af og den sidste m strikkes ret.
Vaffelmønster (maskeantal delbart med 4 + 2):
1. og 2. p: Glat.
3. p: * 2 ret, 2 vrang, gentag fra * og slut med 2 ret.
4. p: Strik som m viser.
5. og 6. p: Glat.
7. p: * 2 vrang, 2 ret, gentag fra * og slut med 2 vrang.
8. p: Strik som m viser.
Ponchoen består af 2 ens rektangler. 1 rektangel måler ca. 50(50)55(55)60(60) x 75(75)80(80)85(85) cm.
1 rektangel:
Slå 46(46)50(50)54(54) m op på p nr. 9 og strik 4 p retstrik med knudekanter. Skift derefter til p nr. 10 og strik således:
1 km som knudekant, 3 m retstrik, strik vaffelmønster over de næste 38(38)42(42)46(46) m og slut med 3 m retstrik og
1 km som knudekant. Strik lige op med denne maskefordeling, til arb måler 72(72)77(77)82(82) cm. Skift til p nr. 9 og
strik 4 p retstrik med knudekanter. Luk derefter m af i ret (rts).
Strik det andet rektangel mage til.
Montering: Sy de to rektangler sammen således (se nedenfor): Sy enden af det ene rektangel fast over
50(50)55(55)60(60) cm langs den ene langside af det andet rektangel. Fold ponchoen og sy enden af det andet
rektangel fast over 50(50)55(55)60(60) cm langs langsiden på det første rektangel, så der dannes et hul i midten af
arb til halsudskæring.
Rullekrave: Med rundpind nr. 9 strikkes nu 23(23)25(25)27(27) m op langs hver side af halsudskæringen =
46(46)50(50)54(54) m. Strik rundt i rib (skiftevis 1 ret og 1 vrang). Når kraven måler 16 cm – eller ønsket længde –
lukkes m af i rib.
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