
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 pro-
ducerer 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.

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. 

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.

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

· Fuld udnyttelse af alle værdier og råvarer

· Opgradering af råvarer og restpartier

PONCHO 
med snoninger 

og perlestrik
Str. S/M (M/L)

Garn: wool4you nr. 4
S/M : 300 g
M/L:  400 g
Rundpind 60 cm nr.7
+ 80 cm nr.8
Hele poncho er strikket 
med dobbeltgarn

Luna



Størrelser: S/M  (M/L)

Strikkefasthed: 10 masker i perlestrik 
på pind nr. 8 og i dobbelt garn = 10 
cm.

Mål:

Ryg: 33 (36)  cm

Foran: 40 (44) cm

Skulder-omkreds: 115 (130) cm

Perlestrikning; 1 r/1 vr – omgangen 
ud. Næste omgang strikkes vrang over 
ret og ret over vrang (modsat rib).

Snoninger: Strikkes over 12 omg. 11 
omg.: 3 vr, 10 r, 3 vr.  Den 12. omg. 
(snoning): 3 vr, sæt 5 m på hjælpepind 
foran arbejdet, strik de næste 5 m r, 
strik så de 5 m fra hjælpepind, 3 vr.

Arbejdsgang:  Du strikker med dob-
beltgarn og starter ved halsen. Der 
tages ud i hver side af snoningen. 
Ryggen er lige, foran er snoning i spids, 
raffineret. Der sluttes med glatstrikning, 
der ruller, som halskanten.

PONCHO ■ På rundpind nr. 7, slå op 
med dobbelt garn 75 (81) m og strik 
ret, rundt, 4 omg. Kanten ruller.    

Skift til rundpind nr. 8 og strik videre i 
perlestrik. Snoninger strikkes over de 
midterste 16 masker. Sæt et mærke ved 
start og slut for snoning, da det er her 
der tages ud. De første 20 (24) omg, 
tages der ud på hver omg, 2 masker pr. 
omg., således: Strik de 16 snonings-
masker, slå om, strik 59 (65) masker 
perlestrikning, slut med at slå en ny 
maske om pinden. Maskerne er sym-
metriske omkring snoningen, så strikker 
du ret før snoningen strikker du også ret 
efter. (Det perlestrikkede stykket er på 
ulige antal masker.) På næste omgange 
strikker du hullet (den nye maske) to 
gange. Det gøres ved at strikke ret uden 
at slippe masken og strikke den igen 
bagfra, så et hul bliver til to nye masker. 

Sno første gang på den 6. (12.) om-
gang. Strik 2 snoninger sådan. Der er 
nu 115 (129) masker. Herfra tages kun 

ud på hver anden omgang, kun ved at 
slå om. På næste omgang strikkes kun 
en maske i hullet. 

Strik til der er 4 snoninger. Den 5. og 
sidste snoning strikkes anderledes: Her 
sættes de 5 masker stadig på hjælpe-
pind foran arbejdet, men de strikkes 
en og en sammen med de næste 5 
masker, så de 10 masker bliver til 5. 
Skift til pind nr. 7 og strik glatstrikning 4 
omgange, luk løst af.

VASK ■ Det anbefales at vaske Poncho 
en gang før brug da dette vil gøre 
garnet lidt blødere. Vask i maskinen 
på uldprogram med uldvaskepulver. 
Poncho kan bagefter vaskes i maskinen 
på uldprogram.

FORKLARINGER■ 
m = masker
r = ret         
vr = vrang
omg. = omgang                                  

DESIGN ■ Karen Becker

Luna
PONCHO - med snoninger 

og perlestrik


