VIGGAS VANTER
vintervarme i venlige mængder
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Specifikationer:

GARN

STRIKKEFASTHED

PINDE

Istex Léttlopi eller et lign. garn - se garnalternativer nedenfor
2 nøgler á 100 meter til et par vanter, men brug endelig alle dine rester og strik gerne vanterne i f.eks. Blackhill Chunky Højlandsuld, Blackhill Højlandsuld, Blackhill Cottonwool eller
Blackhill Linwool lagt dobbelt. Du bruger cirka 100 meter af hver farve i et omtrent ligeligt
fordelt farvemønster.
20 masker = 10 cm
Strikkefastheden er afgørende for at ramme en vante med målene ca. 10 cm bred og ca. 27
cm lang. Du kan lave vanterne større eller mindre ved at regulere pindestørrelse.

Anbefalet Pindestørrelse:
Strikket på en rundpind 80 cm i størrelse 4½ mm, men brug den pind, der giver dig den allerbedste strikkeoplevelse. Jeg strikker med Magic Loop, men måske du hellere vil noget andet.

Færdigt mål er ca. 10 cm bred x 27 cm lang
FÆRDIGE MÅL

Nål til at hæfte trådender.
MATERALER
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Let øvet
Krævede teknikker: Almindelig opslagning, indtagning, flerfarvestrik efter diagram.
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Start
Slå 40 m op og fordel dem på dine foretrukne pinde til at strikke rundt. Jeg bruger magic loop og
fordeler dem ligeligt med 20 + 20 masker.
Strik 10 pinde rib (2 r, 2 vr)
Begynd mønster efter eget valg. Se evt. de vedhæftede forslag eller lav dine egne mønstre.
Strik 20 pinde glat.
Find nu cirka 25 cm af et alternativt garn - gerne glat, for det er nemmere at pille ud senere - og strik
de første 8 m med dette garn (restegarnet). Slip restegarnet (og lad det bare hænge løst i begge
ender og flagre. Det skal pilles ud senere) og flyt de 8 m tilbage på venstre pind. Strik nu videre over
alle m, som tidligere indtil du har strikket ialt 40 p.
Begynd indtagn. som følger:
1 r, 1 r løst af, strik 1 r og løft den løse maske hen over m, r indtil du har 3 m tilbage, 2 r sm, 1 r
Gentag indtagn til du har taget ind 3 gange. Strik på næste pind 2 r sm hele pinden ud, knæk garnet
og træk trådenden gennem de resterende 14 m. Træk til, så du lukker toppen af vanten. Hæft ender.
Tommelfinger
Fjern restegarnet og saml samtidig de 8 m op under og over restegarnet. Strik nu ialt 18 omgange
glat. På næste pind strikker du 2 r sm hele pinden ud, knæk garnet og træk trådenden gennem de
resterende 8 m. Træk til, så du lukker toppen af tommeltotten. Hæft ender.
Strik endnu en vante, men placér tommelfingeren modsat. Altså i stedet for de første 8 m skal du nu
strikke restegarn ind i de sidste 8 m. Strik endnu en tommelfinger som ovenfor beskrevet.
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IDÉFORLÆG
forslag til farve & mønster, men brug det, som du har
lyst eller idéer til :-)
r på retside
vr på vrangside
1 r løst af, strik 1 r
og løft den løse
maske hen over m
2 r sm
Ingen m - ignorer

#VIGGAS VANTER

5

GARNUDSALG

VIGGAS VANTER

IDÉFORLÆG
forslag til farve & mønster, men brug det, som du har
lyst eller idéer til :-)
r på retside
vr på vrangside
1 r løst af, strik 1 r
og løft den løse
maske hen over m
2 r sm
Ingen m - ignorer

#VIGGAS VANTER

6

GARNUDSALG

VIGGAS VANTER

IDÉFORLÆG
forslag til farve & mønster, men brug det, som du har
lyst eller idéer til :-)
r på retside
vr på vrangside
1 r løst af, strik 1 r
og løft den løse
maske hen over m
2 r sm
Ingen m - ignorer

#VIGGAS VANTER

7

GARNUDSALG

VIGGAS VANTER

IDÉFORLÆG
forslag til farve & mønster, men brug det, som du har
lyst eller idéer til :-)
r på retside
vr på vrangside
1 r løst af, strik 1 r
og løft den løse
maske hen over m
2 r sm
Ingen m - ignorer

#VIGGAS VANTER

8

GARNUDSALG

VIGGAS VANTER

IDÉFORLÆG
forslag til farve & mønster, men brug det, som du har
lyst eller idéer til :-)
r på retside
vr på vrangside
1 r løst af, strik 1 r
og løft den løse
maske hen over m
2 r sm
Ingen m - ignorer

#VIGGAS VANTER

9

GARNUDSALG

VIGGAS VANTER

IDÉFORLÆG
forslag til farve & mønster, men brug det, som du har
lyst eller idéer til :-)
r på retside
vr på vrangside
1 r løst af, strik 1 r
og løft den løse
maske hen over m
2 r sm
Ingen m - ignorer

VIGGAS VANTER
#VIGGAS
VANTER

10

GARNUDSALG

