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GARNKVALITET
GARNALTERNATIV
STØRRELSE
OVERVIDDE
GARNFORBRUG
PIND

HJERTEVEST I RIB

Saga (100% Uld ”Superwash”. Nystan ca 50 g = 104 m)
Fuga, Lady, Mellanraggi, Gästrike 3 tr
XS-S(M-L)XL-2XL
Ca 90(110)130 cm
Ca 500(600)700 g (Fv 19017)
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DESIGN OG TEKST

Elin Kjems Nissen — Butik Garnnissen

STRIKKEFASTHED

I rib ca 19 m = 10 cm (spredt ud) — passer strikkefastheden ikke så skift til en større eller mindre pind.

STØRRELSES GUIT

Järbo garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden i trøjerne kan vareiere fra trøje til trøje afhængig af typen og form. For
at finde din størrelse anbefaler vi at du tager alle målene direkte på kroppen. Derefter at bestemme du selv hvor meget
bevægelsesvidde du vil have.

TIPS & RÅD

* Læs opskriften igennem før du påbegynder arbejdet, så kan man undgå spørgsmål undervejs.
* Marker den str. du skal strikke med en farvet pen, så er det lettere at følge opskrifen.
* Strikker du ærmet først og opdager at du ikke kan holde strikkefastheden, er der mindre at rette op og begynde
forfra.
* Når du strikker efter diagram er den nemmere at følge ved at lægge en linial eller et stykke papir ved den linje man
strikker.

FÖRKLARINGAR

Der er beregnet 1 kant maske i hver side, den første løftes af og den sidste strikkes vrang på alle pinde. Rib: 3 ret, 3 vrang.
Vendestrik: Man strikker til 1 m før den m man skal vende ved, nu trækkes tråden mod dig selv, løft den sidste m over
på højre pind og lad tråden gå rundt om masken og vend arb. Løft den første m af og træk tråden bagud igen og strik
videre. Når man strikker hen over de vendte masker skal man først løfte vendemasken over på højre pind og med venstre
pind samle løkken op og sætte masken fra højre tilbage og så strikker man disse 2 m sammen. Forkant: 1 ret, 1 vrang
(over 12 m i alt).

HJERETEVEST

Slå 83(101)119 m op og strik 1 ret og 1 vrang (over 12 m), derefter 3 ret , 3 vrang pinden ud. 1 pind er retsiden. 2
pind strik som maskerne viser, ret over ret og vrang over vrang. Strik i alt 14 pinde rib, nu strikkes der vendestrik.
Fra retsiden: Strik til der er 4 m tilbage og vend. Fortsæt arb med at vende men med 3 m (1 rille) mindre hver gang til
der er 12 m tilbage (forkanten). Så 14 p rib over alle m. Så strikkes der vende strik igen. Fra retsiden: strik til der er 4 m
tilbage og vend. Fortsæt arb med at vende men med 3 m (1 rille) mindre hver gang til der er 12 m tilbage. Så 14 p rib
over alle m. Så strikkes der vende strik igen. Fra retsiden: Strik til der er 4 m tilbage og vend. Fortsæt arb med at vende
men med 3 m (1 rille) mindre hver gang til der er 12 m tilbage. Så strikkes der 40 cm rib over alle masker. Slut med en
pind fra retsiden. Fra vrangsiden: Nu strikkes der til der er 12 m tilbage (forkanten) og vend. Fortsæt med vendingerne
som mindskes med 3 m hver gang til der er 4 m tilbage. Så 14 p rib over alle m, slut med en pind fra retsiden. Så strikkes
der vendestrik igen. Fra vrangsiden: Strik 4 m ind og vend. Fortsæt arb. med at vende men øge med 3 m (1 rille) mere
hver gang til der er 12 m tilbage (forkanten). Husk at samle vendemasken op hver gang man strikker over en.
Så strikkes der 40 cm rib over alle masker. Slut med en pind på vrangsiden (start vendestrik i modsat side). Fra retsiden:
Nu strikkes der 12 m ind og vend fortsæt med vendingerne som øges med 3 m hver gang til der er 4m til bage (husk at
samle vendemasken op hver gang man strikker over en). Så 14 p rib over alle m. Så strikkes der vende strik igen.
Fra retsiden: Nu strikkes der 12 m ind og vend fortsæt med vendingerne som øges med 3 m hver gang til der er 4 m til
bage (husk at samle vendemasken op hver gang man strikker over en). Så 14 p rib over alle m. Så strikkes der vende strik igen.
Fra retsiden: Nu strikkes der 12 m ind og vend fortsæt med vendingerne som øges med 3 m hver gang til der er 4 m til
bage (husk at samle vendemasken op hver gang man strikker over en). Så 14 p rib over alle m. på sidste pind maskes der løs af.
Midt bag/nakken 1/2 vest.

MONTERING

Spidsen midt bag trækkes ned til sømmen og der syes ca. 10 cm. på hver side af midtersømmen, ud mod ærmet.
Opslagskanten og afmaskningskanten syes sammen.

VASKEANVISNING

Strikkede og hæklede ting bør vaskes separat ved uldprogram, med vrangsiden ud og uden optisk hvidt.
Undgå iblødsætning. Træk forsigtigt tøjet i facon mens det endnu er vådt og lad det liggetørre.
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