Tema 23 Nr 16
Tova sitteunderlag
Mål, før toving:
Ca 60 cm i diameter
Mål, etter toving:
Ca 46 cm i diameter
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Print 3757: 100 gram
Gul 2117: 50 gram
Orange 3408: 50 gram
Grønn 8536: 50 gram

Montering:
Sy oppleggskanten sm med
avfellingskanten. Trådene festes
ikke. Trekk en tråd gjennom m
midt i sirkelen, stram godt og
knytt en knute. Trådende festes
ikke.
Tov arb. Toving, se side 2.
Trådene toves og filtres sm. Etter
toving, mens arb er vått kan
sitteunderlaget
formes
og
strekkes i fasong og de løse
sammenfiltrede
trådene
klippes/rives fra hverandre, samt
noen kan være sammenfiltrede –
se foto.

Veiledende strikkepinner:
Rundp nr 5½
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk 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 med print på p nr
5½. *Strikk til det gjenstår 7 m
på p, vend, 1 kast og strikk r
tilbake. Strikk til det gjenstår 14
m på neste p, vend, 1 kast og
strikk r tilbake. Gjenta disse p og
la det gjenstå 7 m mer for hver
vending til alle m er strikket = 1
trekant. Klipp av tråden, 10-15
cm lang trådende, den skal ikke
festes*. Skift til gul, 10-15 cm
lang trådende. 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 *-*.
Fortsett på samme måte og
videre
med
denne
fargeinndelingen:
**Print, grønn, print, orange,
print, gul**, gjenta fra **-** til
det i alt er strikket 6 trekanter
med hver av fargene gul, grønn,
orange og 18 trekanter med
print. Fell av samtidig som kastet
strikkes sm med neste m på p.
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