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JULEGAVEVANTE

Raggi (70 % uld ”superwash”, 30 % Polyamid. Ca 100 g = 150 m)
Ca 13 m x 20 p i glatstrikning med dobbelt garn på p 5.5 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Bredde: Ca 32 cm. Højde: Ca 47 cm.
Fv 1: Ca 400 g (fv 1500, natur)
Fv 2: Ca 30 g (fv 15141, juleprint - til at brodere med)
5.5 mm, 60 cm (eller 100-120 cm til magic loop)
5.5 mm (til tommelfinger, ikke nødvendigt, hvis du strikker magic loop)
2 markører, en tråd garn i en afvigende farve
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• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden
passer. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

FORKORTELSER

m=maske/masker, mb=maskebue, r=ret/retmaske, vr=vrang/vrangmaske, p=pind/pinde, omg=omgang

FORKLARINGER

Hele vanten strikkes med dobbelt garn = 2 tråde Raggi, tag 1 tråd fra hver af de 2 nøgler ad gangen.
Læg tråden om masken: Læg garnet foran arb mellem maskerne, tag næste m løst af, læg garnet om bag arb og sæt
den løse m tilbage på venstre pind. Garnet som lægges om masken skal være ca samme størrelse som en alm maske, da
det senere skal løftes op på pinden og strikkes sammen med den løse m. Det må ikke strammes for meget.
2 m ret sammen: Strik 2 m r sm på samme måde som 1 r.
2 m drejet ret sammen: Tag 1 m løst af som om den skulle strikkes ret, så m tilbage på venstre pind og strik 2 m drejet
ret sammen.

VANTE

Slå 80 m op på rundp 5,5 mm med fv 1 i dobbelt garn. Slå gerne op så der er en lang tråd tilbage til at montere med.
Saml til en ring og strik rundt. Strik 1 p vrang og strik derefter glatstrikning (= ret på alle omgange) i ca 4½ cm (ca 9 omgange).
Læg tråden om næste m (se forklaringer) og vend arb. Fortsæt i glatstrik (= r omg rundt) den anden vej rundt. Når du kommer
til m med tråden om, løfter du tråden op på pinden og strikker den sammen med masken som den lå rundt om.
Når glatstrikningen måler ca 19 cm, markeres der til tommelfinger:
Strik 40 m ret, strik derefter over de næste 15 m med garn i en afvigende farve, sæt de 15 m tilbage på venstre pind og
strik dem igen med garn i bundfarven, strik omg ud. Fortsæt i glatstrikning i yderligere ca 22 cm, derefter starter
indtagningerne i siderne. Sæt en markør i hver side, 1 før første m og 1 mellem m 40 og 41 (= midten af arb). Du har
nu 40 m mellem hver markør.
Omg 1: *2 m dr ret sammen, strik ret til 3 m før næste markør, 2 r sm, 1 r*, gentag *-* yderligere 1 gang.
Omg 2: Ret omg rundt.
Gentag omg 1 og 2, 7 gange = 52 m, derefter laves indtagningerne på hver omg, dvs. som omg 1, 7 gange = i alt 24 m tilbage.
Klip garnet over med en lang ende og sy de resterende m sammen med maskesting, se tegning. Tip: For at formen bliver
mere jævn, kan man i stedet strikke maskerne samme i stedet for at sy dem sammen.

TOMMELFINGER

Træk forsigtigt den indstrikkede tråd ud samtidig med at du samler maskerne op på 2 pinde = 29 m (15 m mod ribben
og 14 m mod fingrene). Sæt garnet til og start med at strikke ved yderkanten af tommelfingeren, saml yderligere 2 m op
mellem pindene ved tommelfingerens inderside, og saml 3 m op mellem pindene ved ydersiden = 34 m.
Strik ca 9 cm glatstrikning. Sæt en markør i hver side, således at du har 17 m mellem markørerne ved over-/underside.
Omg 1: *2 m dr ret sm, ret til 3 m før næste markør, 2 r sm, 1 r*, gentag *-* yderligere 1 gang.
Omg 2: Ret omg rundt.
Gentag omg 1 og 2, 2 gange = 26 m, derefter laves indtagningerne på hver omg, dvs. som omg 1, 3 gange = i alt 14 m tilbage.
Klip garnet over med en lang ende og sy de resterende m sammen med maskesting på samme måde, som på vanten.

MONTERING

Buk kanten ned på vanten således at de første 9 glatstrikkede pinde vender ud. Broder: Tag garn i farverne: 1. Rød. 2.
Natur. 3. Grøn. 4. Natur. Start i yderkanten af vanten og lad start og sluttrådene være ca 60 cm lange, gem disse 8 tråde
til fletningen. Broder ifølge tegningen på vantens ombukkede del. Hæft trådene til fletningen så de ikke kommer til at
stramme. Fletning: Sam de 8 tråde, samt 1 af trådene fra opslagningen nederst i kanten og flet med 3 tråde i hver del
af fletningen, ca 25 cm, bind sammen med en knude. Klip kvasten jævn.
Ophængning: Klip 9 tråde til en ca 15
Broderi - tegning
cm lang fletning. Buk fletningen
dobbelt og bind stramt sammen om
enden. Brug vantens anden opslagstråd 2
til at sy løkken fast indeni vanten, lige
ovenfor den hængende fletning. Sy
evt. ombukskanten fast til vanten med 3
små sting, så holder faconen bedre. 1
Hæft alle løse ender. Blok vanten i de
anførte mål.
4

Gentag

www.jarbo.se

