Reidun - et halsrør
Design: Signe Strømgaard
Der er ikke noget bedre end et stort uldent
halsrør, når det bliver koldt udenfor.
Der er ikke noget sjovere at strikke end
flerfarvestrik på rundpind, hvis man spørger
mig. Især når man har en masse flotte farver
at vælge imellem, som man har i Peruvian
Highland Wool.
Reiduns store, grafiske mønster er inspireret
af Japansk Sashiko-broderi, som jeg er helt
forelsket i. Mønsteret ligner enten blomster
eller cirkler, alt efter hvordan man kigger på
det.
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Materialer
100 (150) 200 g Peruvian Highland Wool fra Filcolana
til Bundfarven (= BF).
og 50 (100) 150 g Peruvian Highland Wool fra Filcolana til Mønsterfarven (= MF).
Rundpind 4 mm, 60-80 (80) 100-120 cm lang
Rundpind 5 mm, 60-80 (80) 100-120 cm lang
Markør eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
M (L) XL
Mål
Omkreds: 63,5 (95) 127 cm
Højde: Ca. 34 (42,5) 34 cm
(Størrelse XL kan nå 2 gange om halsen)
De viste modeller
Medium: Farve 811 (Turkis melange = BF) og 803
(rust melange = MF).
Large: Farve 812 (Granit melange = BF) og 811 (turkis melange = MF).
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Strikkefasthed
17 m og 21 p glatstrikning i mønster efter diagrammet på 5 mm rundpind = 10 x 10 cm.
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Særlige forkortelser
Dr r: Drejet ret. Strik ret gennem maskens bageste
led.
Halsrør
Slå 108 (162) 216 m op på 4 mm rundpind med BF.
Saml m til en omgang, og sæt et mærke for omgangens begyndelse.
Strik 6 omgange rib (1 dr r, 1 vr). Skift til 5 mm rundpind, og strik en omgang ret.
Saml MF op, og strik glatstrik i mønster efter diagrammet. Diagrammet gentages i alt 6 (9) 12 gange
over en omgang.
Strik pind 1-18 i diagrammet i alt 3 (4) 3 gange i
højden.
Bryd MF, og strik en omgang ret med BF.

Bundfarve
Mønsterfarve
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Skift til 4 mm rundpind, og strik 6 omgange rib (1 dr
r, 1 vr). Luk alle masker af i rib, dvs. ret over drejet
ret, og vrang over vrang.
Montering
Vask det færdige arbejde blidt, tryk så meget væde
ud som muligt, og læg det til tørre på en plan overflade i de rette mål. Hæft alle ender.
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