Julie

- Kalot med perlestrik-striber

· 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.

100 g wool4you nr. 4
Rundpind 40 cm nr. 6,5
www.wool4you.dk . telefon (+45) 40 85 06 65 . email: ms@wool4you.dk

Kalotten strikkes med dobbeltgarn.

JulieKalot med perlestrik-striber

Størrelser: 52/54 (54/56) 58/60 cm
Strikkefasthed: 12 masker i perlestrik
pind nr. 6,5 = 10 cm, dobbelt garn.
Perlestrikning; Alle pinde med et ulige
antal masker. 1 r/1 vr – omgangen ud.
Slut og start med en ret. Næste omg.
start og slut med en vrang.
Mønsterstribe: 4 omg. glatstrik og 6
omg. perlestrik.
Arbejdsgang: Strik på rundpind 40
cm med dobbeltgarn. Mønsterstriberne
strikkes 4 gange. Herefter tages der
ind i 5 felter. Når der er for få masker til
de kan nå rundt, strikkes der frem og
tilbage – og åbning syes til. Højden på
kalotten varieres ved at trykke den sammen eller bære den udstrakt.

KALOT ■ På rundpind nr. 6,5 slå op
med dobbelt garn 55 (59) 65 masker.
Strik 4 omgange glat, derefter mønsterstriber, (se ovenfor) i alt 4 gange.
Arbejdet måler ca. 22 cm – strakt. Strik
1 omg glat, hvor der justeres til 55 (60)
65 masker. Tag herefter ind på hver
anden omgang, således: * 2 ret drejet
sammen, strik 7 (8) 9 ret, 2 ret sammen * - gentag fra stjerne til stjerne i alt
5 gange på omgangen. Når maskerne
ikke længere når rundt, strikkes frem og
tilbage. Når der er 10 masker tilbage,
bryd garnet og træk det gennem maskerne og stram til. Sy og hæft hue.
VASK ■ Det anbefales at vaske kalot
en gang før brug da dette gør kalotten
blødere. Vask i maskinen på uldprogram

og med uldvaskepulver. Kaloten kan
fremover vaskes i maskinen på uldprogram.
FORKLARINGER ■
m = masker
r = ret
vr = vrang
omg. = omgang

DESIGN ■ Karen Becker

