Størrelse:

6 (12) 18 måneder

Omkreds:

34 (36) 38

Strikkefasthed: 29 m = 10 cm i glatstrik
Pinde:

Rundpind 2,5mm 40 cm og 3mm 40 cm og 80 cm hvis der strikkes med
magicloop. Strømpepinde 2,5mm og 3mm, hvis der ikke strikkes med magicloop.

Garn:

50 g Babyull Lanett fra Sandnes (50 g = 175 m)
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Strikkehjælp
Rillestrik:
Når du skal strikke rillestrik rundt, skal du strikke 1. omg. vr. og 2. omg r. Sådan fortsætter du
skiftevis med 1 omg. vr og 1 omg. r.
Højrevendt udtagning: saml lænken op mellem to masker ved at stikke højre pind ind i lænken
bagfra og sætte den på venstre pind, masken strikkes herefter r.
Venstrevendt udtagning: saml lænken op mellem to masker ved, at stikke højre pind ind i lænken
forfra og sætte den på venstre pind, masken strikkes herefter drejet r.

Opskrift
Slå 118 (124) 130 m op på rundpind 2,5 40 cm og strik 7 omg. rillestrik (se strikkehjælp).
Skift til rundpind 3mm 40cm og inddel arbejdet med maskemarkører:
1. omg.: Omgmk, 1r, mk, udt., 16 (17) 18r, lls, mk, 1r, mk, 2r sm, 17 (18) 19r, udt., mk, 1r, mk, udt.,
17 (18) 19r, lls, mk, 1r, mk, 2r sm, 17 (18) 19r, udt., mk, 1r, mk, udt, 17 (18) 19r, lls, mk, 1r,
mk, 2r sm, 16 (17) 18r, udt.
2. omg.: r over alle m
Gentag omg. 1 og 2 i alt 8 (9) 10 gange
Fortsæt med at strikke rundt, fortsæt med indtagningerne på hver 2. omg. til der er 4 m tilbage.
Skift til strømpepind 2,5 og strik 10 omg. glatstrik. Bryd garnet og træk det igennem de 4 m. Stram
til og hæft garnet ned i dutten.
Alternativt kan de sidste 10 omg. glatstrik undlades, og garnet brydes når der er 4 m tilbage og
trække det gennem de sidste masker.
Den stribede hue, er strikket med 4 omg. af hver farve.
Bindebånd: Saml 5 m op i spidsen i hver side og strik 20-25 cm rib (1r, 1vr). Bryd garnet og hæft
ender.
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