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Materialer

Mål

1 nøgle Sultan Deluxe fv 32

90 x 90 cm

Strømpepinde 3,5 mm
Rundpind 80, 100 og 150 cm/ 3,5 mm
Maskemarkører

Opskriftsinformation

Garnkvalitet
Sultan Deluxe, Cottons Kings
100% bomuld/ 250 g = 1000 meter

Strikkefasthed
24 masker og 36 pinde på 10 cm i mønster

Køb garnet her

Begynd med strømpepinde. Strik rundt
og skift til rundpind og magic loop. Når
der er masker nok strikkes rundt på
rundpinden. Skift til en længere rundpind
efterhånden.
Der tages ud ved at lave et omslag, som
strikkes på næste omgang. Der strikkes
en vrang-omgang på hver 4. Omgang.

Hashtags til sociale medier
#hobbiidesign #hobbiitusindfryd

http://shop.hobbii.dk/tusindfryd-babysvob

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 6 masker op på 2 strømpepinde.
Strik 8 pinde glatstrik, idet den første pind strikkes vrang.
Fortsæt med at strikke rundt med 5 strømpepinde.
Nu strikkes der masker op på det strikkede stykke, således:
Strik 6 masker op langs arbejdets venstre side, 6 masker langs opslagskanten og 6 masker
langs den højre side = 4 x 6 masker = 24 masker.
Her er omgangens begyndelse. Sæt en markør.
1. omgang: *slå om, 6 vrang*, gentag fra * til * omgangen færdig = 4 omslag = 4 masker ud.
2. omgang: *slå om, 1 ret, slå om, 6 ret*, gentag fra * til * omgangen færdig = 4 x 9 masker =
36 masker.
3. omgang: Ret.
4. omgang: *slå om, 1 ret, slå om, 8 ret*, gentag fra * til * omgangen færdig = 8 masker ud =
44 masker.
Sæt en markør omkring masken mellem udtagningerne (den 2. maske på hver pind) =
4 markører.
Skift til rundpind 80 cm og strik med magic loop.
Herfra strikkes der mønster med udtagninger:
1. omgang: Vrang.
2. omgang: *strik ret til den markerede maske, slå om, 1 ret, slå om*, gentag fra * til *
omgangen færdig.
3. omgang: Ret.
4. omgang: *strik ret til den markerede maske, slå om, 1 ret, slå om*, gentag fra * til *
omgangen færdig.
Gentag disse 4 omgange.
Skift til rundpind 100 cm/ 150 cm efter behov.
Når arbejdet måler ca 43 cm, målt fra midten af arbejdet.
Strik 6 omgange retstrik (1 omgang vrang og 1 omgang ret), og fortsæt med udtagninger på
hver 2. omgang.
Luk løst af.
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