Versjon 2

Lær deg å strikke skjerf
Vil du lære deg å strikke? Vi på Järbo Garn har hentet frem pedagogiske filmer som trinn for trinn leder deg gjennom strikkingen,
og som tydelig viser hvert moment som inngår. Sammen med oss er du hjertelig velkommen til å strikke klassiske plagg som lue,
skjerf, raggsokker og Lovikkavotter!

GARNKVALITET
Alternativ 1: Lovikka (100 % islandsk ull, ca. 100 g = 60 m)
Alternativ 2: Llama Soft (85 % myk babylama, 15 % polyamid, ca. 50 g = 150 m)
Alternativ 3: Molly (100 % akryl, ca. 50 g = 50 m)
Alternativ 4: Jette (100 % ren ny ull, ca. 50 g = 50 m)
Alternativ 5: Raggi (70 % ull "superwash", 30 % polyamid, ca. 100 g = 150 m)
STRIKKEFASTHET Ca. 13 m x 24 p mønster på p 5 mm = 10 x 10 cm
STØRRELSER Onesize
SKJERFETS LENGDE Ca. 150 cm (Eller ønsket lengde.)
SKJERFETS BREDDE Ca. 18 cm (i Lovikka. Varierer avhengig av garnvalg.)
GARNFORBRUK Ca. 400 g (fg 7391, baby pink, Lovikka.) (Varierer avhengig av garnvalg.)
PINNE 5 mm (i Lovikka. Velg ellers pinner som er angitt for garnet.)

INSTRUKSJONSVIDEO
https://youtu.be/e7ibXqwpSnk
SKJERF
Med p 5 mm: Legg opp 25 masker.
Strikk 5 pinner rett.
Strikk strukturmønster som forklart nedenfor:
OBS! Ta alltid første rette maske på pinnen løs av som om du skulle strikke den rett.
1. pinne (retten): 3 r, *1 r, 2 vr*, gjenta, *-* til 4 m gjenstår, 4 r.
2. pinne (vrangen): 3 r, *1 vr, 2 r*, gjenta *-* til 4 m gjenstår, 1 vr, 3 r.
3. pinne: Rette masker.
4. pinne: 3 r, vrange masker til 3 m gjenstår, 3 r.
Strikk til skjerfet måler 148 cm, eller til ønsket lengde. (Avslutt med 2. pinne i mønsteret.)
Strikk deretter 5 pinner rett.
Fell av med rette masker. Fest løse tråder.
Nå er skjerfet ditt ferdig!
Trenger du hjelp til å velge garn? Her kommer en guide over garnalternativene:
Lovikka
Lovikka er et klassisk ullgarn som gir deg et fast og røft skjerf! Den værbestandige ullfiberen tåler både regn og blåst. Lovikkagarn
produseres på Island i harmoni med miljø og menneske. Vil du skape et plagg som holder i mange år? Da er den islandske ullen et
utmerket materialvalg! Er du følsom mot ull, anbefaler vi likevel at du velger noen av de andre alternativene.
Luft skjerfet og det blir som nytt, eller vask det i lunkent vann med ullsåpe.
Llama Soft
Mykere enn dette blir det ikke. Dette garnet er fjærlett og nydelig fluffy. Garnet består av 85 prosent babylamaull og 15 prosent
polyamid (samme som nylon). Nylon gjør at den fluffige ullen holder sammen og du får et holdbart, men samtidig luftig skjerf.
Ullen puster og står imot værets makter samtidig som du ikke blir for varm. Llama Soft passer deg som vil ha et mykt og vakkert
skjerf i puddernyanser.
Luft skjerfet og det blir som nytt, eller vask det i lunkent vann med ullsåpe.
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Molly
Molly er et tykt akrylgarn som er svært mykt og lett å strikke med, og det finnes i mange glade farger! Et skjerf i Molly kan du vaske
i vaskemaskin på 40-gradersprogrammet. Akrylgarn er syntetisk fremstilt og holder fasongen uansett hvor mange ganger du vasker
det. Det passer deg som ikke tåler ull eller velger bort ullgarn av andre årsaker.
Jette
Jette er et garn i reneste ull. Siden den er helt ubehandlet, er ullens mange unike egenskaper bevart; det tåler vær og vind, og gjør
samtidig at huden får puste. Ullfibrene er lange, noe som gjør garnet mykere enn mange andre ullgarn, men siden det er ren ull,
kan det stikke litt om du er ekstra følsom for ull. Må du vaske skjerfet? Heng det ut og luft det over natten og det blir som nytt!
Flekker fjerner du med lunkent vann og ullsåpe. Med Jette blir skjerfet tykt og godt og varmer selv på de kaldeste vinterdagene.
Raggi
Raggi er vårt klassiske raggsokkgarn som fungerer til alt! En miks av ull og polyamid gjør garnet mykt men også at det tåler slitasje,
og takket være superwashbehandling, kan det ferdige skjerfet fint vaskes i maskin på 40 grader. Et supert alternativ for deg som vil
dra nytte av ullens varmende kvalitet og samtidig fråtse i herlige farger!
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Tips & Råd
For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Strikke-/heklefasthet: Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er
angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke/-heklefastheten, kan resultatet få feil mål og
fasong.
Markér størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.
Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse
anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye
bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.
Strikk med flere farger: Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes
rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter
hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet.
For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en
annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med
garn i samme garngruppe).
Blokking og vask: Garn kan farge av når det ligger fuktig over lengre tid. Vær ekstra forsiktig med blokking og vask av plagg med
sterke kontrastfarger. Fukt arbeidet, gjerne med en sprayflaske, klem forsiktig ut eventuelt overskuddsvann i et sammenrullet
håndkle. Legg arbeidet til tørk på et flatt og tørt underlag, og spenn det ut etter angitte mål.

Forkortelser
STRIKKING
arb = arbeid/arbeidet, bakstk = bakstykke, beg = begynn/begynnelsen, bf/bfg = bunnfarge, bmb = bakre maskebue, dotf = dobbel
overtrekksfelling, fg = farge, flm = flytt markør, flg = følgende, fmb = fremre maskebue, forkl = forklaring/forklaringer, forstk =
forstykke, ggr = ganger, glattstr = glattstrikk, iflg = ifølge, kantm = kantmaske, LM = løft markør, m = maske/masker, mb =
maskebue, mf/mfg = mønsterfarge, omg = omgang, otf = overtrekksfelling, p = pinne/pinner, plm/pm = plasser markør, r = rett
maske/rette masker, rillestr = rillestrikk, rest = resten/resterende, RS = rettsiden, sm = sammen, vr = vang maske/vrange masker,
VS = vrangsiden, ytterl = ytterligere, økn = økning
HEKLING
dst = dobbelstav, fm = fastmaske/fastmasker, hst = halvstav, kjm = kjedemaske, lm = luftmaske, lmb = luftmaskebue, st = stav,
stgr = stavgruppe, 3-dst = tredobbel stav, 5-lmb = luftmaskebue med 5 lm
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