
Tæppe m/hulmønster

Str.: ca. 75 x 75 cm

Garn:  Esther by Permin fv. 883426/råhivd
Garnforbrug: 4 ngl.   

Pinde: Rundp. 4

Strikkefasthed:   22-23 m mønster = 10 x 10 cm på p nr. 4. 
 Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå det rigtige resultat.

Tæppe: Slå 166 m, lidt løst, op på p. 4 og strik 7 p r. Fortsæt i mønster efter diagrammet, idet de yderste 5 m i begge sider er 
kant-m og strikkes r på alle p. Kant-m er ikke vist i diagrammet og holdes uden for mønsteret. 
Strik lige op til arbejdet måler ca. 73 cm. Strik 7 p r. Luk tilpas løst af og hæft ender.

 = Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
 = Vrang på retsiden, ret på vrangsiden.
 = Slå om pinden.
 = 2 ret sammen.
 = 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over.
 = 3 ret sammen.

gentag



Filt m/hålmönster

Storlek: ca. 75 x 75 cm

Garn:  Esther by Permin fg. 883426/oblekt
Garnåtgång: 4 nyst.   

Stickor: Rundst. 4 mm

Masktäthet:  22-23 m mönster = 10 x 10 cm med st. 4. 
 Det är viktigt att hålla masktätheten för att uppnå det riktiga resultatet.

Filt: Lägg upp 166 m, lite löst, på st. 4 och sticka 7 räta v. Fortsätt i mönster efter diagrammet, och de yttersta 5 m i var sida är 
kant-m och stickas räta på alla v. Kant-m är inte med i diagrammet och hålls utanför mönstret. 
Sticka rakt upp till arbetet mäter ca. 73 cm. Sticka 7 räta v. Maska av ganska löst och fäst alla lösa trådar.

= Rät på rätsidan, avig på avigsidan.           
= Avig på rätsidan, rät på avigsidan.
= 1 omslag.
= 2 rm tillsammans. 
= Lyft 1 m rät, 1 rm, drag den lyfta m över.
= 3 rm tillsammans

 = Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
 = Vrang på retsiden, ret på vrangsiden.
 = Slå om pinden.
 = 2 ret sammen.
 = 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over.
 = 3 ret sammen.

gentagupprepa


