1431 Trekantet Poncho i Mayflower Easy Care.
Str.:
Brystvidde cm.
Bredeste sted på ponchoen:
Længde cm:
Fv. 52, Grå, ngl.:
Pind:
Hæklenål:
Rundpind 40 cm:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Mayflower Easy care, 100 % Ren Ny Uld. 185 m pr. 50 gram.
24 m x 30 p = 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.
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem, inden strikkearbejdet påbegyndes.
Ponchoen, som består af 2 trekanter, er strikket i glatstrikning, hvor kanten består af 4 masker perlestrik:
1. pind: 1 ret, 1 vrang. 2. pind ret over vrang og vrang over ret.
Fremgangsmåde.
Ryg.
1: Der begyndes i nederste spids med at slå 3(6)9
masker op og strik en pind ret.
2: Strik herefter perlestrik samtidig med at der
tages en maske ud i begyndelsen og slutningen af
hver anden pind. Når der er masker nok til at
strikke glatstrikning mellem de 4 kantmasker
foregår udtagningen ved at samle en lænke op
efter/før de 4 kantmasker.
3: Strik til der er 213(225)237 masker i alt.
4: Fortsæt glatstrikningen, idet der tages 3
masker af i begyndelsen af hver pind til der er
85(96)105 masker.
5: Luk de midterste 51(53)57 masker af til hals og
herefter 2x3 masker i hver halsside.

Der fortsættes med at lukke 3 masker af ved
skuldersiden ind til der ikke er flere masker.
For.
1: Strikkes som ryggens punkter 1, 2 og 3. Når
der er 97(108)117 masker lukkes af til hals som
på ryggen. Fortsæt med at lukke 3 masker af ved
skuldersiden ind til der ikke er flere masker.
Montering.
1: Sy ponchoen sammen over skuldrene.
2: Strik 100(116)124 masker op i halsen.
3: Strik 2 omgange rib (1 ret, 1 vrang) og 4
omgange glatstrikning. Luk løst af.
4: Læg ponchoen i vand og træk den i facon.

