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CHUNKY WOOL

HELSINKI MEETS OSLO - LUE

DESIGN

Helle Slente

GARN

CHUNKY WOOL
100% ren ny ull, 200 gram = 25 m

STØRRELSE

One size (voksen)

GARNFORBRUK

2 nøster

PINNEFORSLAG

Rundpinne nr 20 (80 cm lang)

STRIKKEFASTHET

4,5 m glattstrikk på p nr 20 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr. 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER

M = maske, p = pinne, r = rett, vr = vrang

NB!
• Ved trådfesting i Chunky Wool anbefales det å dele
tråden i 3 deler og feste hver del for seg.
Legg opp 20 m på rundp nr 20 slik: Lag første løkke som
vanlig, med liten ‘hale’, da det kun brukes en tråd til denne
oppleggingsmåten.
Hold pinnen i høyre hånd, med tråden rett ut mot venstre vri tråden med et par fingre en gang med klokken, og før
løkken inn på pinnen. Gjenta til du har 20 m på p.
NB! Ikke stram for mye til underveis - det er denne kanten
som lager bremmen på luen.
Sett sammen til en ring (bruk Magic Loop teknikken med 10
m på hver p) og strikk 13 omganger glattstrikk.
14. omgang: *2 r sammen*, gjenta fra *-* = 10 m
15. omgang: *2 r sammen*, gjenta fra *-* = 5 m
Klipp tråden og trekk den gjennom de resterende m, stram
forsiktig til og fest tråden på vrangen.
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DALE-GARN
INSTAGRAM: HOUSEOFYARN_NORWAY
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