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Feather scarf
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Feather scarf

Friendly Fraya
70% Super Kid Mohair + 30% Silk  
25 g = 210 m

#FEATHERSCARF

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © 2022 FRAYAYARN.COM

FRAYA3042

GARN

GARNFORBRUK

STRIKKEFASTHET

VEILEDENDE PINNE

MÅL
FORKORTELSER:

OBS: Størrelsen på pinnene er kun 
veiledende. Strikker du fastere enn 
strikkefastheten skal du gå opp i 
pinnestørrelse – strikker du løsere 
skal du gå ned i pinnestørrelse.

m   = Maske
p   = Pinne
r   = Rett
vr   = Vrang
glattstrikk  = Strikk rett på rettsiden og vrang på vrangsiden

Designet av Jane Grosen

Skjerf cirka 60 cm x 170 cm

Legg opp 51 m løst på pinne nr. 12 med 3 tråder garn.

Strikk en pinne vrang.

Strikk 10 pinner glattstrikk.

Strikk 4 p mønster slik (start på rettsiden):
1. p: 1 r, *kast, 1 r*, gjenta fra * til * 
2. p: 1 vr, *slipp ned kastet, 1 vr*, gjenta fra * til * 
Gjenta disse 2 pinnene en gang til.

Strikk 10 pinner glattstrikk.

Fortsett med å strikke 4 pinner mønster og 10 pinner glattstrikk i alt 9 ganger. 
Fell alle masker løst av og fest endene. 

Skjerf cirka 80 cm x 150 cm

Legg opp 65 m løst på pinne nr. 12 med 3 tråder garn.

Strikk en pinne vrang.

Strikk 10 pinner glattstrikk.

Strikk 4 p mønster slik (start på rettsiden):
1. p: 1 r, *kast, 1 r*, gjenta fra * til * 
2. p: 1 vr, *slipp ned kastet, 1 vr*, gjenta fra * til * 
Gjenta disse 2 pinnene en gang til.

Strikk 10 pinner glattstrikk.

Fortsett med å strikke 4 pinner mønster og 10 pinner glattstrikk i alt 8 ganger. 
Fell alle masker løst av og fest endene. 

I glattstrikk på pinne nr. 12 og 3 
tråder garn: 8 m = 10 cm

Strikkepinne eller rundpinne nr. 12

Avlangt: Cirka 60 cm x 170 cm
Firkantet: Cirka 80 cm x 150 cm

150 g 
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