Tema 23 Nr 38

Mål:
Ferdig tovet ca 40 cm x 30 cm

Stripemønster:
*4 p marine, 4 p hvitt.* Gjenta
fra *-* til det er strikket 10 striper i hvitt. Skift til marine og
strikk til hele arb måler 38 cm.
Avslutt med 4 riller, men fell av
på siste p fra vrangsiden med r
m.

Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 m)

Montering:
Sy en trykk-knapp i hvert hjørne
på begge delene og sett dem sm.

Garnmengde:
Fritidsgarn: Marine 5575: 150
gram

Delene må senere vaskes hver
for seg.

Sitteunderlag i fritidsgarn og mandarin petit

Pute

Bunn:

Mål:
Ca 38 cm x 38 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Marine 6073: 100 gram
Hvitt 1001: 50 gram
Tilbehør:
Innleggspute 40x40 cm
Veiledende pinner:
Nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp 208 m med marine på
p nr 3 og strikk glattstrikk og
stripemønster rundt.
Strikk *4 omg marine, 4 omg
hvitt.* Gjenta fra *-* til det er
strikket 10 striper i hvitt.
Skift til marine og strikk til arb
måler 38 cm. Fordel m på 2 p,
med de 52 første og 52 siste m
på en p og de 104 midterste på
en p. Strikk sm med r m fra
vrangsiden, samtidig som det
felles av.
Montering:
Ha i innleggspute og sy sm med
maskesting.

Veiledende pinner:
Nr 5½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Legg opp 75 m på p nr 5½.
Strikk r fram og tilbake (=riller)
til arb måler ca 37 cm. Fell av.
Toves ”hardt” i maskin på 60
grader. Toving se side 2.
Dersom sitteunderlaget ikke har
tovet tilstrekkelig første gang
vaskes det igjen.
Strekk arb i form.

Topp:
Mål:
40 cm x 30 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Marine 6073: 100 gram
Hvitt 1001: 50 gram
Tilbehør:
4 store trykk-knapper
Veiledende pinner:
Nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp 80 m med marine på p
nr 3. Strikk r fram og tilbake (=
riller) til det er 4 riller. Videre
strikkes glattstrikk og stripemønster, men de første og siste
4 m strikkes hele tiden r (riller).

post@sandnesgarn.no. // sandnesgarn.no // Følg oss på Facebook, Instagram og Pinterest

