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sitteunderlag
1

fritidsgarn

Håndstrikket - alltid spesielt!

2

1A

Mål:
Ferdig tovet ca 48 cm x 36 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 m)
Garnmengde:
Flaggrød print 4275: 200 gram
Veiledende pinner:
Nr 5½
Strikkefasthet:
15 m rillestrikk på p nr 5½ = 10
cm
Legg opp 80 m på p nr 5½.
Strikk rettstrikk/riller til i alt 58
riller. Fell av de midterste 20 m
til håndtak. Disse m legges opp
igjen over de avfelte på neste
omg. Strikk 5 riller. Fell av.
Tov i maskin.
Strekk arb i form.

Sitteunderlag

1B

Mål:
Ferdig tovet ca 48 cm x 36 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 m)
Garnmengde:
Rødt 4219: 100 gram
Natur 1012: 100 gram
Marine 5575: 100 gram
Garnmengde til 2 stk:
Rødt 4219: 150 gram
Natur 1012: 150 gram
Marine 5575: 150 gram
Veiledende pinner:
Nr 5½
Strikkefasthet:
15 m rillestrikk på p nr 5½ = 10
cm
Legg opp 80 m med rødt på p nr
5½. Strikk rettstrikk/riller til i alt
21 riller. Skift til natur og strikk
21 riller. Skift til marine og strikk

Rundt sitteunderlag
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Mål, før toving:
Ca 60 cm i diameter
Mål, etter toving:
Ca 46 cm i diameter

Toving:

Toves i maskin på kulørt vask 60
grader
og
med
vanlig
vaskepulver.
Resultatet
kan
variere fra maskin til maskin,
men erfaringen vår viser at
vasking sammen med andre klær
(for eks dongeribukser) gir et
godt resultat. Etter sentrifugering
strekkes og formes det tovede
plagget i fasong og legges til
tørk.
NB: Videre vasking av plagget
gjøres på vanlig måte, håndvask
30-40 grader og med for eks
Milo.

Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Flaggrød print: 4275: 250 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5½
Strikkefasthet:
15 m rillestrikk på p nr 5½ = 10
cm
Strikk frem og tilbake i
rillestrikk = r på alle p.
Strikkes
med
forkortede
rekker. Oppleggs-m = radius i
sirkelen.
Legg opp 42 m på p nr 5½.
*Strikk til det gjenstår 7 m på p,
vend, 1 kast, strikk r tilbake.
Strikk til det gjenstår 14 m på
neste p, vend, 1 kast, strikk r
tilbake. Gjenta disse p og la det
gjenstå 7 m mer for hver
vending til alle m er strikket
= 1 trekant. Strikk 1 p r over alle
m*.
OBS! Strikk kastet sm med neste
m på p, for å unngå huller i arb.
Vend og strikk r tilbake. Gjenta
fra *-* i alt 36 ggr.
Fell av samtidig som kastet
strikkes sm med neste m på p.
Montering:
Sy
oppleggskant
sm
med
avfellingskant. Trekk en tråd
gjennom m midt i sirkelen, stram
godt og knytt en knute.
Tov i maskin.
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Sitteunderlag

16 riller. Fell av de midterste 20
m til håndtak. Disse m legges
opp igjen over på neste p. Strikk
5 riller til. Fell av.
Tov i maskin.
Strekk arb i form.
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