
STRIKKET BARNEVOGNSTÆPPE I PARKETMØNSTER

Str.: ca. 68 x 80 cm

Garn:  Zenta by Permin fv. 20/aqua
Garnforbrug: 5 ngl.

Pinde: Jumperp nr. 3½

Strikkefasthed:     22m x 28p glatstrik på p 3½ = 10 x 10 cm.
 24m x 30p mønster på p 3½ = 10 x 10 cm.
 Strikkefastheden bør overholdes, da arb ellers ikke får de anførte mål.

Mønster: 
Se Diagram

Slå 164 m løst op på p. 3½ og strik 5 ret-riller. Inddel herefter arbejdet således: 5 kant-m (som strikkes r på alle p), 8 x 18 m 
mønster, 10m af slutning af mønster og 5 kant-m (som strikkes r på alle p). 
Strik lige op til arbejdet måler ca. 77 cm og enten 9.  eller 18. p i mønsteret afsluttet. Slut af med 5 ret-riller og luk af.
Hæft ender. Skyl arbejdet op og lad det tørre i facon.

18 m

vr på rs, r på vrs

r på rs, vr på vrs



18 m

STICKAT BARNVAGNSTÄCKE I PARKETTMÖNSTER

Strorlek: ca. 68 x 80 cm

Garn:  Zenta by Permin fg. 20/aqua
Garnåtgång: 5 nyst.

Stickor: Jumperst. 3½ mm

Masktäthet:     22 m x 28 v slätstickning med st 3½ = 10 x 10 cm.
 24 m x 30 v mönster med st 3½ = 10 x 10 cm.
 Masktätheten bör hållas, annars får inte arb. de angivna måtten.

Mönster: 
Se Diagram

Lägg upp 164 m löst på st. 3½ och sticka 9 räta v. Indela därefter arbetet så här: 5 kant-m (som stickas räta på alla v), 8 x 18 
m mönster, 10 m avslutning av mönstret och 5 kant-m (som stickas räta på alla v). 
Sticka rakt upp till arbetet mäter ca. 77 cm och antingen v 9 eller 18 i mönstret är avslutat. Sluta med 9 räta v och maska 
av.
Fäst alla lösa trådar. Skölj upp arbetet forma det och låt det torka.

vr på rs, r på vrs

r på rs, vr på vrs

am på rätsidan, rm på avigsidan

rm på rätsidan, am på avigsidan


