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91585 LUE, TORGVANTER & BUFF MED RULLEKANT
GARNKVALITET  Alpacka Solo (100 % Alpakka. Nøste ca. 50 g = 167 m)
STRIKKEFASTHET  Ca. 30 m x 43 p glattstr på p nr. 2.5 = 10 x 10 cm
STØRRELSER  Én størrelse
MÅL (A) LUE  Omkrets: Ca. 45 cm Lengde: Ca. 29 cm
MÅL (B) TORGVANTER  Omkrets: Ca. 17 cm Lengde: Ca. 25 cm
MÅL (C) BUFF  Omkrets: Ca. 45 cm Lengde: Ca. 45 cm
GARNFORBRUK (A)  Ca. 50 g (fg 29120)
GARNFORBRUK (B)  Ca. 45 g (fg 29120)
GARNFORBRUK (C)  Ca. 95 g (fg 29120)
STRØMPEPINNER (B)  Nr. 2.5
RUNDPINNE (A,C)  Nr. 2.5, 40 cm
DESIGN & TEKST  Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

TIPS & RÅD  • For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
 • Strikk alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se om du holder den 

angitte strikkefastheten. Stemmer ikke strikkefastheten, prøv med tykkere/tynnere pinner.
 • Bytt til nytt nøste: Knytt aldri to garnender sammen. Løs i stedet opp de to garnendene som skal sammenføyes, ca. 8 

cm, legg dem side om side og tvinn garnendene løst sammen og fortsett å strikke. Mange foretrekker å begynne på nytt 
nøste ved å trekke ut tråden fra midten av nøstet.

FORKORTELSER  arb=arbeid(et), beg=begynn, fg=farge, forts=fortsett, m=maske, omg=omgang, p=pinne, r=rett, sm=sammen, vr=vrang, 
økn=økning

FORKLARINGER  Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m på venstre p og strikk den r, den blir da vridd.

LUE (A)  Legg opp 132 m på rundp nr. 2.5. Strikk ca. 22 cm glattstr.
 Fell på neste omg felles 4 m jevnt fordelt ved å strikke 2 r sm.
 Neste omg: *Strikk fram til 1 m før fellingen og strikk 2  r sm *, gjenta *-* ut omg og til det gjenstår 48 m.
 Bytt til strømpep nr. 2.5. 
 Neste omg: *Strikk fram til 2 m før fellingen og strikk 3 r sm*, gjenta *-* ut omg og til det gjenstår 8 m.
 Klipp av tråden, trekk garnet gjennom alle m og fest alle løse tråder.

TORGVANTER (B)  Legg opp 48 m på strømpep nr. 2.5 og fordel m på 4 p = 12 m på hver p. Strikk ca. 14 cm glattstr.
 Tommelkile:
 Sett en markør mellom 2 m der tommelkilen skal være, hvor som helst (høyre og venstre blir like).
 1. omg: Strikk fram til markøren, øk 1 m, strikk 1 r, øk 1 m. Forts ut omg. Flytt markøren 1 m til høyre.
 2. omg: Strikk uten økn.
 3. omg: Strikk fram til markøren, øk 1 m, strikk 3 r, øk 1 m. Forts ut omg. Flytt markøren 1 m til høyre.
 4. omg: Strikk uten økn.
 5. omg: Strikk fram til markøren, øk 1 m, strikk 5 r, øk 1 m. Forts ut omg. Flytt markøren 1 m til høyre.
 6. omg: Strikk uten økn.
 Forts å øke slik annenhver omg til tommelkilen består av 19 m (mellom økningene).
 Sett tommelkilens m på en maskeholder eller tråd og strikk ferdig hånden.
 Legg opp 1 m midt over tommelkilen og forts å strikke glattstr, 6 cm. Fell av.
 Tommel:
 Plukk opp tommelens hvilende m og strikk opp 3 m fra hånden (den opplagte m + 1 i m før og etter).
 Fordel m på 3 p og strikk ca. 3 cm glattstr. Fell av.

BUFF (C)  Legg opp 142 m på rundp nr. 2.5 og strikk rundt, beg med 2 omg vr og deretter glattstr (= r m) til arb måler ca. 45 cm, 
avslutt med 2 omg vr. Fell løst av. Klipp av garnet og fest trådene.
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a) Håndomkrets (tommel)

b) Håndlengde (cm)

DAME - HANSKER
16,9-17,6a) Håndomkrets (cm) 17,6-18,3 18,3-19 19-19,8
6,7-6,9 6,9-7,2 7,2-7,5 7,5-7,8

b) Håndlengde (tommel)

16,5-17,1 17,1-17,7 17,7-18,3 18,3-18,9
6,5-6,7 6,7-7 7-7,2 7,2-7,4
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