Model

Smalhals

af

Hanne Larsen

Garn

Supersoft, Tvinni eller tilsvarende kvalitet
Løbelængde 575 meter = 100 gram
Strikkes i dobbelt garn

Mål

Fra spids til spids
Midt for

Garnforbrug

200 gram

Vejledende pind

Nr. 4

220 cm
28 cm

Strikkes i dobbelt garn fra spids til spids.
Udtagninger i venstre side af arbejdet: Der strikkes 1 ny maske (dr r eller dr vr efter
diagram) op i lænken inden de 3 kantmasker
Indtagninger i venstre side af arbejder: Der strikkes 2 masker sammen (dr r eller dr vr efter
diagram) inden de 3 kantmasker
Sæt evt. en markering, når der tages ud. Derved er det let at kontrollere, hvor mange
pinde der er strikket inden næste udtagning.

Tørklæde
Slå 5 m op på pind 4. Strik frem og tilbage.
Strik efter mønsterdiagram 1. Der startes fra vrangsiden.
Der startes således efter mønsterdiagrammet:
1. p: vr
2. p: r
3. p: vr
4. p: 2 r, 1 ny m i lænken inden næste m, 1 r, 1 ny m i lænken inden næste m, 2 r
Når mønsterdiagram 1 er strikket, fortsættes der med at tage 1 m ud på hver 6. p
i venstre side af arbejdet. Der tages ud til i alt 60 m inkl. kantmasker.
Strik 10 cm uden udtagninger.

Indtagninger
Tag 1 m ind i venstre side af arbejdet på hver 6. p, til der i alt er 14 m inkl.
kantmasker.
Strik efter mønsterdiagram 2.
Når mønsterdiagram 2 er strikket, trækkes garnet igennem de resterende 5 m.

Montering
Maskerne langs spidsernes sider sys sammen på bagsiden. Derved dannes en fin
spids.
Arbejdet vaskes eller skylles og tørres liggende.

Rigtig god fornøjelse med Smalhals.

“At strikke giver fordybelse og fred mellem ørerne”

HanneLarsenStrik.dk
Facebook: Hanne Larsen Strik
At lave opskrifter er en del af det, jeg lever af – derfor ingen kopiering

