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90448 SKULDERVARMER
GARNKVALITET  Lady (100% Akryl. Nøste ca. 50 g = 125 m)
GARNALTERNATIV  Fuga, Lady Glitter, Big Verona, Gästrike 3 tr, Saga, Fantasi, Mellanraggi
STØRRELSER  S(M)L
LENGDE  Ca. 145(150)155 cm (inkl ermekanter) 
GARNMENGDE  Ca. 250(250)300 g (fg 44501)
PINNER  Nr. 4 og nr. 10 (Strikk med tynnere/tykkere pinner, avhengig av hvor løst strikket du vil ha skuldervarmeren )
DESIGN & TEKST  Camilla Kroogsgaard E-MAIL patterns@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

TIPS & RÅD  * For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet. 
 * Markér størrelsen du strikker med en farget penn, så blir det lettere å følge med i oppskriften. 
 * Strikk alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker en prøve på ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den oppgitte 
 strikkefastheten.
 * Bytte til nytt nøste: Knytt aldri sammen to garnender. Rekk i stedet opp de to garnendene som skal sammenføyes, 
 ca. 8 cm, og legg dem om hverandre. Tvinn garnendene løst om hverandre og fortsett å strikke. De fleste foretrekker 
 å begynne på nytt nøste ved å trekke tråden ut fra midten på nøste 

FORKORTELSER  arb=arbeidet, m=maske, p=pinne, r=rett, sm=sammen, vr=vrang 

FORKLARINGER  Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og strikk den r. Kantm: Ytterste m i hver side strikkes r på alle p på vr.borden.

PATENTSTRIKK  1. p (vrangen): Strikk 1 r, 1 vr, *1 kast, ta neste m vr løs av, 1 r*, gjenta *-* til 3 m gjenstår, 1 kast, ta neste m vr løs av, 
 1 vr, 1 r. 
 2. p: Strikk 2 r, strikk kastet og neste m r sm, *1 kast, ta neste m vr løs av, strikk kastet og neste m r sm*, gjenta *-* 
 til 2 m gjenstår, 2 r. 
 3. p: Strikk 1 r, 1 vr, *1 kast, ta neste m vr løs av, strikk kastet og neste m r sm*, gjenta *-* til 3 m gjenstår, 1 kast, 
 ta neste m vr løs av, 1 vr, 1 r. 
 Gjenta 2. og 3. p. 

SKULDERVARMER  Ermekant: Legg opp 46(50)54 m på p nr. 4 og strikk 18 cm vr.bord (2 vr, 2 r). Øk 9 m jevnt fordelt på siste p (= retten). 
 Bytt til p nr. 10 og strikk videre i patentstrikk til arb måler 127(132)137 cm. Fell 9 m jevnt fordelt på siste p. Bytt til p 
 nr. 4 og strikk 18 cm vr.bord. Fell av i vr.bordstrikk på retten. 

MONTERING  Alternativ 1 (halskant + nederkant, iflg bildet på omslaget): Sy sm ermekantene. 
 Alternativ 2 (for en fastere halskant, se bildet nedenfor): Plukk opp med p nr. 4 fra retten 1 m i hver p av den 
 patentstrikkede kanten og strikk 7 p vr.bord (2 vr, 2 r). 
 Neste p (retten): Kantm, *2 m r sm, 1 vr*, gjenta *-* ut p, 1 kantm. 
 Neste p (vrangen): Strikk r over r og vr over vr m. 
 Fell løst av i vr.bordstrikk fra retten. 

VASKERÅD  Strikkede/ heklede plagg vaskes separat på finvask, med vrangen ut og uten optisk hvite- og blekemiddel. Unngå bløtlegging.
 Strekkes i fasong i våt tilstand. Tørkes liggende. 
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