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JÄRBO GARNS PIPPIPLAID & PUDE

GARNKVALITET
Raggi (70% Uld ”Superwash”, 30% Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV
Vinga, Gästrike 4 tr
STØRRELSE - PLAID
Ca 118 x 140 cm
STØRRELSE - PUDEBETRÆK Ca 50 x 60 cm
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FLERE OPSKRIFTER Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materialet og
teksterne er ikke tilladt uden forudgående aftale med Järbo Garn AB.
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GARNFORBRUG PLAID
Bf (fv 1500)
Fv 1 (fv 1511)
Fv 2 (fv 1557)

Ca 850 g
Ca 100 g
Ca 100 g

GARNFORBRUG PUDE
Bf (fv 1500)
Fv 1 (fv 1511)
Fv 2 (fv 1557)
RUNDPIND
TILBEHØR
DESIGN & TEKST
OVERSÆTTELSE

Ca 360 g
Ca 40 g
Ca 40 g
Nr 7, 80 cm
Ca 6 knapper (diameter ca 25 mm), 1 stoppenål, 1 monteringspude ca 50 x 60 cm.
Järbo Garn AB, e-post: patterns@jarbo.se
Jonna Nielsen

STRIKKEFASTHED

Ca 15 m på pinde nr 7 = 10 cm – passer strikkefastheden ikke må der prøves med finere eller grovere pinde.

FORKLARINGER

Plaiden og puden strikkes på rundpind frem og tilbage.

FORKORTELSER

m=maske, glatst=glatstrikning, bf=bundfarve, mf=mønsterfarve, arb=arbejdet, omg=omgang,

TIPS & RÅD

*For at undgå spørgsmål: Læs opskriften nøje igennem inden du begynder, så undgår du spørgsmål undervejs
*Strik altid en prøve: Vi anbefaler, at du strikker en prøve på ca 12 x 12 cm for at se, om du overholder strikkefastheden.

PLAID

Slå 178 m op med bf på rundpind nr 7. Strik 7 omg glatst. Begynd med en omg vrang = vrangsiden. Strik derefter mønstrer
efter diagrammet. De 2 yderste m på hver side af arb strikkes hele tiden med bf (det er de m som man syr en kant med
kastesting). Slut arb af, når det måler ca 135 cm med mf 1 og strik 6 omg glatst med bf. Luk af og hæft trådene.

MONTERING

Sy en kant med kastesting rundt om hele plaiden med mf 2.

PUDE

Slå 204 m op med bf på rundpind nr 7. Strik 7 omg glatst. Begynd med en omg vrang = vrangssiden. Strik derefter mønster
efter diagrammet. De 2 yderste m i hver side strikkes hele tiden med bf. Strik indtil arb måler ca 50 cm og der er strikket
7 mønsterborter. Strik 6 omg glatst med bf efter sidste mønsterbort. Lav 6 knapphuller midt på de bf farvede dele indenfor
4 m og over 2 m, som lukkes af og slås op på næste omg. Luk af.

MONTERING

Sy kastesting med mf 2 på den korte side, hvor der er knaphuller. Læg de korte sider over hinanden ca 12-15 cm. Sy
pudens under- og overkant sådan at knapperne kommer midt bag på puden. Sy knapperne i, stop monteringspuden i.

VASKERÅD

Strikkede/hæklede arbejder vaskes separat på skånevask med vrangsiden ud og uden brug af optisk blegemiddel. Undgå
at lægge i blød. Strækkes i facon i våd tilstand og lægges fladt til tørre.

TAK TIL
TØJ & TILBEHØR B.YOUNG i Sandviken
MILJØ Harudden i Sågarbo
”Pippiraggsockor”, se beskrivning 14-06
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