Nolana -

ekstra varmt og blødt alpakatørklæde

Design: Stine Gudmand-Høyer
Ved at strikke med 6 tråde på én gang kan
farver kombineres på et utal af måder og dermed give et unikt farvespil.
Tørklædet kan snos to gange rund om halsen
eller bæres løst over skulderne.
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Materialer
300 g Indiecita fra Filcolana:
Rosa: 200 g 236 (Lyserød), 50 g 286 (Purpur) og 50 g
227 (Gammel rosa).
Blå: 100 g 808 (Aquadis), 50 g 230 (Lavendel), 50
g 228 (Petrol), 50 g 231 (Støvet Turkis) og 50 g 229
(Marine blå).
Rundpind 9 mm.
Stramajnål.
Størrelse
Omkreds x højde: 165 cm x 15 cm
Strikkefasthed
9 m og 23 p i ret strik på p 9 mm = 10 cm x 10 cm
Særligt
Løkkeopslagning (bagom): Dan en løkke på garnet
med enden fra garnnøglet bagest. Sæt masken på
pinden ved at stikke pinden ind i løkken bagfra.
Arbejdsgang
Halsrøret er strikket frem og tilbage på den lange led
i retstrik. Strik, til arbejdet har den rette bredde. Luk
af og sy arbejdet sammen til et halsrør som vist på
tegningen.
Halsrør
Tag 1 tråd fra hvert af de 6 nøgler garn, så der bliver

6 tråde at strikke med. Slå 130 m op med løkkeopslagning på p 9 mm. Strik 32 p ret frem og tilbage.
Luk af med syet aflukning på følgende måde: Brug
5-6 m garn og en stor stramajnål til at sy med. *Sy
fra højre mod venstre. Stik nålen forfra gennem maske nr 2 fra pindespidsen. Slut med nålen på bagsiden af arb. Sy derefter fra venstre mod højre gennem den forreste maske, som herefter kan tages af
pinden. Afslut med nålen foran arb*. Gentag fra * til
*, til alle masker er lukket af.
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Montering
Saml halsrøret som vist på tegningen (sæt A til A og
B til B) og sy halsrøret sammen med maskesting mellem de to punkter. Hæft ender.
Vask arbejdet i koldt vand, rul det i et håndklæde og
lad det tørre liggende fladt.
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