Smockies
av Bente B
Du trenger:

1 nøste tynn alpakka

strømpepinner 2,5 (4 stk)

perler etter ønske, minimum 3mm

2 maskemarkører
NB: Vantene strikkes fra vrangen
Legg opp 60 masker og strikk vrangbord ( 1r, 1 vr) ca
4 cm.
Nå skal det strikkes en omg rett mens du gjør
følgende:
Plasser maskemarkør (dette markerer beg av hver
omgang), strikk 25 r, plasser maskemarkør, strikk r
over de siste maskene mens du legger ut 5 masker
jevnt fordelt ( = 40 masker). Nå har du totalt 65
masker.
Strikk nå alle omganger slik:
2 r, 1 vr, 4 r, 1 vr, 4 r, 1 vr..osv, omgangen avsluttes
med 2 r.
Strikk videre i 6-7cm
Tommelhull: Strikk 1 r, strikk de neste 9 maskene i en
annen tråd. Sett nå disse 9 maskene tilbake på den
venstre pinnen. Strikk videre etter mønsteret i
ytterligere 6 cm. Vrangbord: Strikk 25 masker med 1 r
og 1 vr, over resten av omgangen strikkes også
vrangbord, men fell av 5 masker jevnt fordelt. Nå har
du igjen 60 masker på pinnene. Strikk vrangbord ca 1
cm, fell av.
Tommel: Sett de 9 maskene til tommel på egen pinne.
Plukk også opp de 9 maskene på oversiden av tråden,
på egen pinne. Fordel maskene på 3 pinner samtidig
som du plukker opp en ekstra maske i hver side = 20
masker. Fortsett å strikke på tommel, følg mønsteret slik
at det passer med resten av vanten. Strikk tommelen ca
3 cm. Avlsutt med et par omganger vrangbord og fell av!
Vreng vanten. Sy/trekk sammen to og to av rillene og
fest med f.eks perler, eller en kontrastfarget tråd (som
vist på annet bilde). Hvor tett du vil sy sammen
bestemmer du selv :o)
Vante nr 2 strikkes lik, men tommelhull strikkes slik:
Strikk 15 masker, sett neste 9 på en tråd….osv…
Mønsterets utseende kalles smock, derfor navnet
Smockies 
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