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creative glühwürmchen

Reflexgarn

Bliv set i mørket!

Bli sedd i mörker!

Størrelse: Dame one size Garn:  Glühwürmchen
Garnforbrug: 1 ngl. beige 002 Pinde: Strømpep nr 7 og 8 
Strikkefasthed: 12 m glat = 10 cm i bredden på p nr. 8.
 Strikkefastheden bør overholdes, da arb ellers ikke får de anførte mål.

Slå 24 m op på strømpep nr. 7 og strik 12 cm rib (2 ret, 2 vr). Skift til strømpep nr. 8 og fortsæt i glat. Afmærk omgangens 9. m. Når arb måler 20 cm tages 
1 m ud på hver side af den afmærkede m (tag ud ved at strikke lænken hhv før og efter mærke-m drejet ret) = 3 m i tommelfingerkilen. Strik 1 omg. Tag 
ud igen på næste omg på hver side af disse 3 m = 5 m i tommelfingerkilen. Strik 3 omg lige op. Sæt de 5 kile-m på en sikkerhedsnål og slå i stedet 1 m 
op bag kile-m (igen 24 m på omg). Fortsæt i glat. Når vanten når til spidsen af lillefingeren (prøv vanten på!) tages ind i hver side således: * 1 ret, 2 ret 
sammen, 7 ret, 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over *. Strik fra * til * i alt 2 gange. Fortsæt med at tage ind på denne måde på hver omg, idet der næste 
gang er 5 ret mellem indtagningerne, derpå 3 m mellem indtagningerne = 12 m. Strik m sammen to og to. Bryd garnet, træk tråden gennem m, stram til 
og hæft ende.
Tommel: Sæt tommel-m på strømpep nr. 8 og strik 5 m op langs åbningen. Strik rundt i glat over de 10 m. I alt 5-6 cm. Strik nu 2 ret sammen til der er 2-3 
m tilbage. Bryd garnet, træk tråden gennem m, stram til og hæft ende.
Strik den anden vante magen til, blot afmærkes omgangens 5. m til tommelfingerkile. 
Design og opskrift: Lene Holme Samsøe


