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Gratis mønster

Gratis stickbeskrivning

Håndledsvarmere – Polar night

Størrelse: Ø ca. 21 – 23 cm.

Materiale: Schachenmayr Regia Polar Night
Color 4-fädig, 100 g fv.09017 alta color
1 sæt strømpepinde 2 – 3 mm, efter behov.

Rib: skiftevis 1 ret (r), 1 vrang (vr)

Glatstrikning: Strik rundt i r.

Strikkefasthed: På pinde 2 – 3 mm i glatstrikning: 30 m x 
42 pinde = 10 x 10 cm.

Håndledsvarmerne bliver strikket oppefra. Slå 62 m op 
på strømpepinde og fordel m på pindene = 16 m på 1. 
og 3. pind og 15 m på 2. og 4. pind. Strik rundt og markér 
omgangens overgang med en tråd. Strik 8 cm i rib, derefter 
glatstrikning. Når arbejdet måler 26 cm, tages ud til tom-
melfingeren ved at strikke lænken drejet r før den 1. m på 
1. pind og efter den 2. m på 1. pind = i alt 4 tommel-m og 
64 m. Udtagningerne til kilen fortsættes således: Tag 1 m 
ud på hver 3. omg før den udtagne m og 1 m efter den 
udtagne m 6x = 12 m og 76 m i alt. Strik 3 omg glatstrik-
ning. Når arbejdet måler 31 cm, sættes de første 18 m på 
1. pind over på en tråd og samtidig slås 6 nye m op på 1. 
pind. Strik 3 cm glatstrikning og 2 cm rib over de 64 m. Alle 
m lukkes af. Tommelfingeren: Saml 6 m op fra kanten og 
sæt 18 m fra tråden på pinde = 24 m. Strik 5 omg retstrik-
ning og 8 omg rib. Når tommelfingeren måler 3 cm lukkes 
alle m af. Strik en håndledsvarmer magen til.


