Heidi Plaid
Varm uld plaid med
snoninger og
perlestrik

· Fuld udnyttelse af alle værdier og råvarer
· Opgradering af råvarer og restpartier
Disse principper ligger til grund for vor
produktion af uldgarner til strik, karteflor
og garner til vævning.
Fra eget uld væveri i Litauen, hvor vi producerer møbelstoffer, beklædningsstoffer
og plaider, udvælger vi garner og råvarer
der ellers ville være gået til spilde, blive
stående på lager eller krattet op. Det er
vort ønske at skabe nyt liv, gode designs
og gode produkter fra ellers kasserede
råvarer.

Da garnerne er rester fra produktion
betyder det også at der er begrænsede
mængder og forskellige mængder af hver
farve. Det betyder også at der ikke er ret
mange som har en Kit i samme farve som
du har valgt, Men det kan også betyde,
at hvis du ønsker at købe mere af samme
garnfarve, så kan den være udgået.
Jeg håber du får glæde af at strikke
denne kit. Skulle du have spørgsmål, er
du meget velkommen til at kontakte mig.
Lykke til.

Garnerne kontrolleres, tvindes igen hvis
nødvendigt og vindes op på nøgler af 50 og
100 gram. Alle uldgarner er produceret af
100% nyt New Zealandsk og Australsk uld.

1400 g wool4you nr. 4
Rundpind 80 cm nr. 8

www.wool4you.dk . telefon (+45) 40 85 06 65 . email: ms@wool4you.dk

Hele plaiden strikkes med dobbelt garn
Færdig størrelse ca. 160 x130 cm

Heidi Plaid

Plaid med snoninger og perlestrik
Strikkefasthed: 10 cm = 10 masker I
dobbeltgarn på pind nr. 8 i perlestrikning.
Plaiden er strikket på rundpind, frem og
tilbage. Der er 4 snoninger med perlestrik imellem. Der er strikket med 7
forskellige farver. For hver farve er der
brugt 200 g garn (Wool4You nr. 4).
Forslag 1 (som billede)
Farve 1
Farve 2
Farve 3
Farve 4
Farve 5
Farve 6
Farve 7

brun
mørk blå
blå
lys blå
mørk grøn
lys grøn
lys brun

Forslag 2
Farve 1
Farve 2
Farve 3
Farve 2
Farve 3
Farve 2
Farve 1

sort
mørk grøn
grøn
mørk grøn
grøn
mørk grøn
sort

Farverne kan varieres som man vil og
der kan bruges flere eller færre farver.
Plaiden kan også strikkes længere med
flere nøgler hvis man ønsker det – eller
kortere som et knæplaid.
PERLESTRIK ■ alle pinde med et ulige
antal masker: Strik 1 r, 1 vr -pinden
ud. Slut og start med en ret.
SNONINGER ■Strikkes over 8 pinde
og 6 m.
Pind nr. 1-7: de 6 m strikkes glatstrik.
Pind nr. 8: sæt de første 3 m på en
hjælpepind, foran arbejdet. Strik de
næste 3 m ret, strik så de 3 m fra
hjælpepinden ret.
PLAID ■ Slå 129 m op med dobbeltgarn på rundpind nr. 8 og i farve nr. 1.
Første pind er vrangsiden. Strik 21 m
perlestrik, 6 m glat (her vrang), 21 m
perlestrik, 6 m glat ... gentag og slut
med 21 m perlestrikning.
2. pind er retsiden hvor de glatstrikkede
m her strikkes ret.
På den 8. pind strikkes der snoninger
over de 6 glat masker (se forklaring på
snoninger) Og videre strikkes snoninger
på hver 8. pind.

Strik alle 200 g af farve nr 1 og når
gqrnet slipper op ved en af enderne
fortsættes med farve 2. osv.....
VASK ■ Det anbefales at plaiden
vaskes en gang før brug da dette gør
plaiden blødere. Vask på uldprogram i
maskinen med uldvaskepulver.
FORKLARINGER ■
m = masker
r = ret
vr = vrang

DESIGN ■ Karen Becker

