Spirally

- et par halvhandsker

Design: Karen S. Lauger
Super anvendelige halvhandsker i et lille fint
design med spiral striber, der snor sig elegant
om hænderne.
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Materialer
Arwetta Classic i to farver. Der skal bruges ca. 20-25
g af farve A (fv 199) og farve B (fv 510), lidt mindre
af farve B end farve A. Hvis du vælger at strikke
halvhandskerne længere end opskriften, må du
påregne at skulle bruge mere garn.
Strømpepinde 3 mm
2 Maskemarkører
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til (omkreds målt ved knoerne (uden
tommelfinger)): 18-19 (20-21) 22-23 (24-25) cm
Strikkefasthed
15 m og 17 pinde er 5 x 5 cm i mønster.
Særlige forkortelser
r = ret
m = maske(r)
dr = drejet
omg = omgang (e)
LA = tag masken løs af (med garnet bag masken)
FM = flyt markør til højre pind
Mønster (løber over 5 m og 10 omg)
1. omg: farve B: 1 m LA, 4 r.
2. omg: farve A: 1 r, 1 m LA, 3 r.
3. omg: farve B: 2 r, 1 m LA, 2 r.

4. omg: farve A: 3 r, 1 m LA, 1
5. omg: farve B: 4 r, 1 m LA.
6. omg: farve A: 1 m LA, 4 r.
7. omg: farve B: 1 r, 1 m LA, 3
8. omg: farve A: 2 r, 1 m LA, 2
9. omg: farve B: 3 r, 1 m LA, 1
10. omg: farve A: 4 r, 1 m LA.
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r.
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Arbejdsgang
Der strikkes fra håndleddet og ud mod fingrene.
Undervejs tages ud til tommelfingeren. Maskerne til
tommelfingeren sættes i hvil, og tommelen strikkes
separat til sidst.
Handske
Slå 40 (44) 48 (52) m op i farve A på strømpepinde 3
mm, og strik rundt i drejet rib (1 dr r, 1 vr) i alt 10
omg. Tag ud på næste omg således: [1 r, (1 r, 1 dr r)
i samme m, 2 r] gentag [ ] omg rundt = 50 (55) 60
(65) m. Nu strikkes mønsteret, hvor der strikkes en
omg med hver farve på skift. Mønsteret fremkommer
ved, at nogle masker tages løs af, og dermed
fremstår som den anden farve. Mønsterrapporten
gentages 10 (11) 12 (13) gange på en omg.
Gentag de 10 mønsteromgange i alt 4 gange i
højden. Bemærk, at du kan forlænge halvhandsken
ved at strikke flere gentagelser af mønsteret inden
tommelfingerkilen påbegyndes.
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Tommelfingerkile
Strik 24 (26) 29 (31) m i mønster, sæt en markør,
[strik (1 r, 1 dr r) i samme maske] to gange, sæt en
markør, strik de resterende 24 (27) 29 (32) m i
mønster.
1. omg: Strik i mønster hen til mærket, FM, strik r
hen til næste mærke, FM, strik i mønster omg ud
2. og 3. omg: Som 1. omg.
4. omg: Strik i mønster hen til mærket, FM, strik (1 r,
1 dr r) i samme m, strik r til 1 m før næste mærke,
strik (1r, 1 dr r) i samme m, FM, strik i mønster
omgangen ud.
Gentag 1.-4. omg i alt 5 (6) 6 (7) gange, til der er
taget ud 6 (7) 7 (8) gange, og der er 14 (16) 16 (18)
m mellem mærkerne. Der er i alt 62 (69) 74 (81) m
på pindene.
På næste omgang sættes de 14 (16) 16 (18) m
mellem mærkerne over på en stump restgarn, og
markørerne fjernes. Disse m hviler nu til tommel. Der
slås i stedet 2 m op i hullet mellem tommel og hånd.
Disse m indgår i mønsteret, der nu atter løber ubrudt
hele omgangen rundt. Der er nu igen 50 (55) 60 (65)
aktive m på pindene.
Hånd
Strik lige op i mønster til halvhandsken måler 3 (3) 4
(4) cm efter tommelen eller er 2 cm kortere end den
ønskede længde. Slut med en omg i farve A. Bryd
farve B garnet.
Strik en omgang i farve A, hvor alle m strikkes r. Strik
7 omg drejet rib, og luk løst af.
Tommel
Sæt de hvilende 14 (16) 16 (18) m tilbage på
pindene, og saml med farve A 2 m op fra
opslagningskanten mellem tommel og hånd. Saml
evt. 1 m op i hver side i overgangen mellem de
hvilende m og opslagningskanten. Disse 2 m tages i
givet fald ind på næste omg.
Strik 7 omg drejet rib i farve A, luk løst af og hæft
ender.
Strik endnu en halvhandske.
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