Størrelse: hovedmål c 56 - 60 cm
Pinde: 40 cm rundpind 3 og 3½: strømpepinde 3½ til toppen
Garn: Isager Alpacka 2 (50 % alpacka och 50 % merinolammull, 250 m/50g) i 2
kontrastfarver, ca 25 gram af hver.
Strikkefasthed: ca 22 m mønsteerstrik = 10 cm
Øvrigt: maskemarkør til at markere omgangens start/slut kan lette arbejdet.
På rundpind 3 slå 112 m op (maskeantallet skal være deleligt med 7) med en en tråd
af hver farve, sæt sammen for at strikke rundt, og vær opmærksom på, at de
opslåede masker ikke drejes. Sæt gerne en markør ved omgangens start/slut.
Strik 1 omg vrang, 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr, 1omg r, 1 omg vr. Skift til
rundpind 3½ og strik 2 omg r.
Strik herefter mønster ifølge diagram; diagrammets 7 masker gentages omgangen
ud.
Omgang 2 -8 gentages indtil arbejdet måler ca 10 cm (ca 8, hvis du vil have en
mössa uden “hæng”); flotteringerne føres med den ene farve.
Forklaring til diagrammets tegn (husk, at diagrammet læses fra højre til venstre,
nedefra og op).
På retsiden: før den ene tråd frem på retsiden, strik en retm
med den anden tråd, før den første tråd til vrangsiden. (på
vrangsiden strikkes vrangmasker). OBS! Når flere masker efter
hinanden flotteres, føres den forreste tråd ikke til vrangsiden
imellem
Strik retm med begge tråde
/

2m ret sammen

Fortsæt med at strikke mønster efter diagrammet.
9. - 15. omg gentages til arbejdet måler ca 16 cm (ca 13 cm, hvis du vil have en
mössa uden “hæng”). Flotteringerne gøres med den anden farve.
Omgang 16 - 35: fortsæt med mønsterstrik og indtagninger ifølge diagrammet,
fortsæt med flotteringer med den anden farve. Når indtagninger er gjort er der 32 m
på omgangen.
Strik 2 m ret sammen til der er 8 m tilbage. Bryd garnet og træk garnet igennem de
resterende masker.
Hæft ender, vask mössan og læg den til tørre i ønsket form.

