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MATERIALER

10 (12) 14 nøgler Snowstorm, fv 20
1 nøgle Friends Cotton 8/4, fv 41
1 nøgle Friends Cotton 8/4, fv 24
1 nøgle Friends Cotton 8/4, fv 124
Jumperpinde 8 mm
Jumperpinde 9 mm
Hæklenål 3 mm
Fyld til lysene (fyldevat)
Synål

GARNKVALITET
Snowstorm, Hobbii
100 % uld 50 g = 50 m
Friends Cotton 8/4, Hobbii
100 % bomuld
50 g = 160 m

STØRRELSER
S (M) L

MÅL

Bredde: 48 (53) 57 cm
Længde: 52 (57) 65 cm

OPSKRIFTSINFORMATION

Sweateren, der minder om et juletræ,
strikkes på jumperpinde og består af
separate stykker, som syes sammen til sidst.
Til sidst hækles lysene, og de syes på
sweateren.

HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER
#hobbiidesign #hobbiimerry
#hobbiichristmascollection

STRIKKEFASTHED

10 cm x 10 cm = 12 m x 16 p

FORKORTELSER

r = ret
vr = vrang
m = maske(r)
lm = luftmaske
fm = fastmaske
hstgm = halvstangmaske
udt = udtagning(er)
indt = indtagning(er)
km = kædemaske

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til opskriften, er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.
God fornøjelse!
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Opskrift

INFORMATIONER OG TIPS

Lyspærerne er hæklet rundt i spiral. Der er 13 lys (6 røde og 7 gule) på sweateren på
billedet, men antal, farver og placering er helt op til dig! Du kan også vælge at sætte lys på
bagsiden af sweateren.

KROP
Forstykke
Slå 54 (60) 66 m op på p 8 mm. Strik 8 p i ribmønster (2 r, 2 vr).
Skift til p 9 mm og strik 60 (68) 76 p i glatstrik. Begynd at forme halskanten på den 61. (69.)
76. p på følgende måde:
Luk 12 (12) 14 m af midt på forstykket og luk derefter 2 m, 1 m og 1 m af på begge sider af
halskanten på hver 2. p. Strik yderligere 4 p over de resterende m på begge sider.
Afslut på 73. (81.) 88. p.
Bagstykke
Strikkes på samme måde som forstykket. Begynd at forme halskanten på den 67. (76.) 83. p
på følgende måde:
Luk 14 (14) 16 m af midt på bagstykket og luk derefter 2 m og 1 m af på begge sider af
halskanten på hver 2. p.

ÆRMER
Slå 30 (30) 32 m op på p 8 mm. Strik 8 p i ribmønster (2 r, 2 vr). Skift til p 9 mm og strik
glatstrik, samtidig med at du tager m ud på hver side af ærmet på hver 4. p 5 gange (7
gange) 9 gange i alt = 40 m (44 m) 50 m. Tag derefter m ud på hver 6. p 6 gange i alt. Afslut
ærmet på 52 m (56 m) 62 m.

HALSKANT
Slå 86 (86) 88 m op på p 8 mm. Strik 6 p i ribmønster (2 r, 2 vr), luk alle m af.

MONTERING
Sy først skuldrene sammen med madrassting, sy dernæst halskantens rib på halskanten
med stikkesting og sy til sidst de andre dele sammen med madrassting. Hæft alle ender.
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HÆKLEDE LYS
Med rød eller gul: Hækl 2 fm i en magisk ring, hækl rundt uden at samle omgangen.
Omg 1: hstm udt omgangen rundt (6)
Omg 2: 2 hstgm, 1 hstgm udt, omgangen rundt (8)
Omg 3: 1 hstgm, 1 hstgm udt, omgangen rundt (12)
Omg 4: 2 hstgm, 1 hstgm udt, omgangen rundt (16)
Omg 5-6: 1 hstgm i hver maske (16)
Omg 7: 2 hstgm, hstgm ind, omgangen rundt (12)
Her fyldes arbejdet
Omg 8: 1 hstgm, 1 hstgm ind, omgangen rundt (8)
Skift til den sorte farve
Omg 9: 1 fm, 1 fm ind, omgangen rundt (6)
Omg 10: 1 fm i hver maske (6)
Afslut med en km, klip enderne og hæft

MONTERING
Læg sweateren på en plan overflade og monter lysene på sweateren der, hvor du synes.
Brug en hæklenål, fæstn det sorte garn til den første lyspære og fæstn derefter pæsen til
sweateren med en km. Hækl en kæde af lm (gør den løs) indtil du når den næste lyspære,
fæstn den til sweateren med en km. Fortsæt på denne måde med resten af dine lyspærer.
Bryd garnet og hæft alle ender.
God fornøjelse!
Knit Gang

Merry Sweater| No. 2051-213-2509 | © Hobbii 2021 | 4

