Vanter

Model nr. 09

Fakta

·	Størrelse. ½, 1, 1½, 2 år. Mål længde: 13, 14, 14, 15 cm.
·	Materialer: 1 nøgle Pernilla fra Filcolana, der bruges
ca. ½ nøgle pr par. Strikkepinde 3½.
·	Strikkefasthed 25 masker i helpatent pr 10 cm.
·	Teknik og særlige forkortelser. Helpatent, se længere
nede i opskriften. Hestetømme, se anvisning sidst i
opskriften.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger
at anvende, anbefaler vi, at produktet kan
vaskes på uldvask i vaskemaskine.
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Fremgangsmåde

Slå op på pind 3½, 45 (45) 51 (51) m. Strik 1 m ret, derefter rib, (en ret og en vrang),
i alt 2 pinde. Strik derefter helpatent.
Helpatent
Du strikker kun hver anden m på hver pind, så der skal strikkes to pinde, før du kan
tælle en hel pind i strikketøjet.
1. p: *strik 1 r, slå om og løft samtidig næste m løst af, som ville du strikke en vrangmaske* gentages pinden ud.
2. p: *1 r (m strikkes gennem omslaget og m der blev løftet af på sidste pind), slå om
og løft næste m løst af, som ville du strikke en vrangmaske* Gentages pinden ud.
Disse to pinde gentages.
Når arbejdet måler 4 cm skiftes til en halv pind mindre og der strikkes rib som før,
2 cm i alt. Skift tilbage til pind 3½ og strik halvpatent. Når hele arbejdet måler 13 (14)
14 (15) cm i alt strikkes 2 masker ret sammen pinden ud. Garnet brydes og trækkes
gennem de resterende masker.
Vanten sys sammen på vrangen og vendes.
Strik en hestetømme til at binde vanten med. Slå fem masker op på strømpepinde og
strik ret pinden ud. Arbejdet skal begyndes på retsiden og pinden vendes ikke, i stedet
føres maskerne til modsat ende af pinden. Der strammes godt til ved første maske.
Igen føres maskerne til den modsatte ende af pinden (vend ikke arbejdet) og pinden
strikkes ret – stram godt til ved første maske. Gentag til tømmen måler 25 cm. Garnet
brydes og garnenden føres gennem maskerne. Der strammes godt til og garnenden
hæftes.
Find midten af tømmen og sy den fast med et par sting i sømmen på det ribstrikkede
stykke på vanten. Strik en vante og en tømme mere og monter på samme måde.

Tak!

Tak til Lone Frøsig, som
har doneret denne opskrift
til Fonden Mødrehjælpen

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...
Læs mere om vores aktiviteter på
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

