
92087
LLAMA SILK

GLITTRA



92087  FESTLIG GLITRENDE KNAPPESJAL
GARNKVALITET  Llama Silk (70 % myk babylama, 30 % morbærsilke. Nøste ca. 50 g = 165 m)
 Glittra (60 % Cupro, 40 % Metallfiber. Nøste ca. 20 g = 100 m)
STRIKKEFASTHET  Ca. 15 m og 18 p mønster på p 7 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV  Garngruppe 3 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
MÅL  Ca. 40 x 190 cm
GARNFORBRUK  Fg 1: Ca. 150 g (fg 12205, Llama Silk)
 Fg 2: Ca. 120 g (fg 18102, Glittra)
PINNER  7 mm
TILBEHØR  10 knapper (kan sløyfes)
DESIGN & TEKST  Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

FORKORTELSER  arb=arbeid(et), m=maske, p=pinne, r=rett, rillestr=rillestrikk, sm=sammen, vr=vrang

FORKLARINGER  Rillestrikk (frem og tilbake): strikk r på alle p

MØNSTER  1. p: *1 r, kast, 2 r sm*, gjenta *-* til det gjenstår 1 m på p, 1 r.
 2. p: 1 vr, *1 vr, 1 r, 1 vr*, gjenta *-* ut p (kastene strikkes r og m vr)
 3. p: * 1 r, 2 r sm, kast*, gjenta *-* til det gjenstår 1 m, 1 r.
 4. p: 1 vr, *1 r, 2 vr*, gjenta *-* ut p (kastene strikkes r og m vr)
 Gjenta disse 4 p til ønsket lengde.

SJAL  Legg opp 56 m med dobbelt garn (en tråd fg 1 og en tråd fg 2) på p 7. Strikk 5 p rillestr (første og siste p = vrangen). 
Strikk 2 r, mønster til det gjenstår 2 m, 2 r. De 2 ytterste m strikkes hele tiden i rillestr. Når hele arb måler ca. 185 cm, 
eller har ønsket lengde, strikkes 4 p rillestr. På neste p felles alle m av med r m. Fell av ganske løst – det skal ikke stramme.

MONTERING  Spenn ut sjalet mellom fuktige håndklær og la alt tørke. Fest alle løse tråder.
 Sy i alle knappene. Begynn ca. 40 cm fra ene kortsiden, legg sjalet over skuldrene og plasser knappene med passe avstand 

på venstre side av forkanten. Knapphullene er hullene i mønsteret, nærmest de 2 rillestr m i forkanten.

 Tips! Vil du ha et vanlig sjal, dropper du å sy i knapper.
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TIPS & RÅD  • For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
 • Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder 

den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
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