STRIKKEOPSKRIFT

Tessa
Bademåtte
Design: Anneliesl Knitwear Design | Hobbii Design
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MATERIALER

4 nøgler Ribbon color Light Sand (21)
1 nøgle Rainbow Cotton 8/8 I hver af de
følgende farver (10 i alt):
Apricot (065), Dusty Bluegreen (079), Light
Green (019), Light Coral (050), Pink (045),
Ochre Yellow (082), Blue (031), Coral (051),
Pastel Mint (025), Lavender (038)
Rundpind 12 mm 80 cm
Hæklenål 12mm
Et stykke pap 5x10 cm

GARNKVALITET
Ribbon, Hobbii
100% Bomuld
250 g = 125 m

STØRRELSE
One size

MÅL

Bredde: 60 cm
Længde: 80 cm

OPSKRIFTSINFORMATION
Denne skønne bademåtte er strikket
udelukkende i retstrik. Den hæklede kant giver
stabilitet og kvasterne tilføjer et fint farvepift.

HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER
#hobbiitessa
#hobbiidesign

KØB GARNET HER

http://shop.hobbii.dk/tessa-badematte
Rainbow 8/8, Hobbii
50g = 75m

STRIKKEFASTHED
10 cm x 10 cm = 8 m x 13 p

FORKORTELSER
R = ret
VR = vrang
Fm = fastmaske

SPØRGSMÅL

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

TIPS OG INFO
Når du har strikket din firkant, afsluttes der med en hæklet fastmaskekant hele vejen rundt.
Kvasterne syes på til sidst.

MÅTTE
Slå 60 masker op på pind 12 og strik retstrik indtil arbejdet måler 60 cm. Luk af.
Med 12 mm hæklenål hækles fm hele vejen rundt langs kanten, der hækles 2 fm i hvert hjørne.
Afslut med kædemaske i første maske og klip garnet. Hæft enderne.

KVASTER
Kvasterne laves i Rainbow Cotton 8/8. Lav 6 i hver farve.
-Fold dit pap til en firkant på 5 x 5 cm.
-klip 2 tråde garn på 15 cm og placer en af dem i folden på pappet.
-tag et garnnøgle og vikl garnet 45 gange rundt om papfirkanten, klip garnet.
-med det stykke garn du placerede i folden bindes en knude rundt om det garn du har viklet
omkring papfirkanten.
-tag forsigtigt den ufærdige kvast af pappet og brug det andet stykke garn til at vikle rundt om
kvasten ca. 2 cm fra toppen og bind en knude.
Sæt kvasterne fast på bademåtten i den rækkefølge du ønsker.

God fornøjelse!
Anne
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