angels with love
om
Fr

!

115

DAME
strikket Hals
og Fingervotter

Fjordgata 16, 7010 Trondheim
Tlf: 906 74 703
www.happyknitting.com

Tlf: +47 56 35 78 00 - www.ull.no

02.07

i samarbeid med:

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04

Hals og Fingervotter
Garn: Hifa 3 - 100 % ull
Garnlengde: ca 210 m pr 100 g
Garnforbruk:
Bunnfarge: gul 6002 - 100 g
Kontrastfarge: rosa 6018 - 150 g
Pinneforslag:
Rundpinne 40 nr. 3.5 og 5 pinner nr 3.5, heklekrok nr 4
Strikkefasthet: 20 masker x 23 omg glattstrikk på pinne 4
med mønster = 10 cm x 10 cm

HALS

Legg opp 100 masker og strikk 2 r og 2 vr 13 cm. Øk ut til 3 rette
og 2 vr, gjenta hver 3 cm 3 ganger til halsen måler 30 cm.
Heklet kant: Bruk kontrastfargen og hekle 1 fastmaske i første
maske på omgangen. Hopp over *2 lm og hekle 3 staver,
3 luftmasker og 3 staver i 3. maske* fortsett ut omgangen.

FINGERVOTTER
Start med samme fargen som kragen og legg opp 40 masker
fordelt på 4 pinner. Strikk 3 riller (1 rille: *1 omgang rett og
1 omgang vrang* når du strikker rundt). Skift til bunnfargen
og strikk glattstrikk 7 cm.
Legg arbeidet til side og legg opp 120 m på 4 nye pinner.
Strikk *4 rett og 1 vrang* ut omgangen, 5 ganger. Fell 1 maske
i hver av de 4 rettmaskene og strikk videre *3 rett og 1 vrang*
Fell 1 maske i hver av de 3 rettmaskene og strikk videre 2 rett
og 1 vrang 2 omganger. Fell nå slik at du har 1 rett og 1 vrang.
På neste og siste omgang skal du felle slik at du har igjen 10
masker på hver pinne.
Ta frem hansken igjen, "blonde-kanten" tres nå over selve
hanskeskaftet, pass på at begynnelsen på borden ligger over
begynnelsen på hansken. Strikk 1 omg glattstrikk med samme
farge som hansken hvor du strikker 1 maske fra blonden
sammen med 1 maske fra hansken. Når du har kommet rundt
har du 40 masker på pinnene. Strikk 1 omgang vrang i samme
farge. Strikk 2 riller til i "blondefargen". Strikk 5 omganger i
bunnfargen. Du skal nå øke 2 masker for tommelen.
Ta utgangspunkt i der du startet å strikke, (hvor tråden henger
er nederst på hansken eller håndbaken).
Høyre hanske: Strikk 2 pinner og strikk 2 masker på den
3. pinnen, øk 1 maske og strikk 2 masker før du øker en gang
til. Strikk rett opp 12 omganger eller ca 4 cm. Nå skal du strikke
inn en hjelpetråd over der tommelen skal være. Tell ut 6 masker
rett over økningene du gjorde og strikk en hjelpetråd over de
maskene, gå tilbake og ta opp bunnfarge tråden og strikk over
de 6 hjelpemaskene, fortsett 17 omganger eller 6.5 cm.

Sett nå alle maskene over på en tråd du skal nå strikke
fingrene. Start med pekefingeren. Det skal være 10 masker
på hver finger og det skal økes til 14 masker pr finger og
18 m for tommel. Bruk fire strikkepinner.
Merk! På lillefinger og pekefinger økes alle maskene på
innsiden av fingeren. Strikk fingrene til ønsket lengde eller
midt på neglen. Fell to og to masker til det er 2 - 3 m igjen,
og dra tråden gjennom. Fest tråder og sy evnt. huller igjen
på hansken. Ta opp til tommel: Ta ut hjelpetråden og sett
en strikkepinne på over siden og en på undersiden.
Du skal nå ha 6 masker på den nederste pinnen og 5 på
den øverste. Du skal nå strikke opp masker slik at du til
sammen har 18 masker. Ta opp masker på sidene og strikk
disse vridd da unngår du hull.

Heklet blomst
Legg opp 4 lm, ta sammen m en kjedemaske. Hekle 2 lm og

fortsett med 11 st rundt ringen, 12 tilsammen. Skift farge.
Start ved omgangens begynnelse og hekle 3 lm, hopp over
1 lm og hekle 1 fm i neste maske, gjør dette 5 ganger til, du har nå 6 løkker. Du skal nå fylle løkkene: 1 halvstav,
2 st, 1 ds, 2 st, 1 halvstav i hver løkke.
Avslutt å ta kroken under den første fastmasken og hekle 1
fm rundt denne, du skal hekle fra øversiden.
Fortsett med 5 lm og hekle 1 fm rundt neste fm.
Du skal lage 6 løkker, fortsett ut omgangen.
Slutt omgangen med en 1 kjm i samme maske som du
startet omgangen med. Fyll så hver løkke med
følgende: 1 fm, 1hst, 3 st, 1 hst og 1 fm. Fest trådene og sy
i en perle eller en pen knapp.
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”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre
vil vi gjerne dele med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.”

- from angels with love!

