Grit Babyluffer
No. 2004-194-8667
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Side 1

Materialer

Størrelse

1 (1, 1, 2) nøgler a 50 g Baby Merino XL
fv 16

0 (6, 12, 18) mdr

Pinde 3,5 mm
Hæklenål 3 mm til bindebånd

Garnkvalitet
Baby Merino XL, Hobbii,
100% merino uld/ 50 g = 105 m

Strikkefasthed
25 masker x 34 pinde på 10 cm i mønster

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/grit-babyluffer

Mål
Omkreds: 13 (14, 15, 16) cm
Længde: 11 (12, 13, 14) cm

Opskriftsinformation
Lufferne strikkes nedefra i mønster.
Toppen strikkes med indtagninger i rib og
glatstrik. Der hækles et bindebånd, der sys
fast på luffen og bindes i en sløjfe foran
NB Det er ikke en “2 ret, 2 vrang rib”, men
forskudt rib, på grund af det ulige
maskeantal.

Hashtags til sociale medier
#hobbiidesign #hobbiigrit #hobbiigritmittens

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer
Rigtig god fornøjelse
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Opskrift
Slå 33 (37, 41, 45) masker op og strik frem og tilbage i mønster:
1. pind, vrangen: *2 ret, 2 vrang*, gentag fra * til * til der er 1 maske tilbage, 1 ret.
Gentag denne pind til arbejdet måler 9 (10, 11, 12) cm. Slut med en vrangsidepind.
Begynd indtagninger
1. pind, retten: *2 ret sammen, 2 vrang sammen*, gentag fra * til * til der er 1 maske
tilbage, 1 ret = 17 (19, 21, 23) masker.
2. pind, vrangen: Strik som maskerne viser.
3. pind, retten: 1 ret, *2 ret sammen*, gentag fra * til * omgangen ud = 9 (10, 11, 12)
masker.
4. pind, vrangen: Strik som maskerne viser.
Bryd garnet, træk enden gennem maskerne og hæft.
Finish
Sy luffen sammen i siden.
Bindebånd
Slå 1 luftmaske op og hækl 2 luftmasker.
*Hækl 1 fastmaske i den første luftmaske*, gentag fra * til* til båndet måler ca 50 cm.
Hæft enderne.
Sy midten af båndet fast midt på luffen i sammensyningen.
Strik en luffe med bindebånd magen til.
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