Keeping Me Alive Fingerless Mitts

Designet av Mona mono

Garn: Fingering weight eller Light fingering weight - 50 gram holder lenge, da du vil trenge mellom
75 og 100 meter.
Pinner: 3 mm strømpepinner (4 stk – fordel masker på 3 og strikk med den 4.). Pluss 1 litt tykkere
pinne å legge opp maskene på for å få god stretch på vrangborden – jeg brukte en 4 mm.
For å få en jevn og pen ”skjøt” gjør jeg alltid slik når ting skal strikkes rundt, men det er valgfritt:
Legg opp ønsket antall masker + 1. Fordel maskene slik at du får den ekstra masken på venstre
pinne og garnendene på høyre pinne på strømpepinner (la det bare være som det er på rundpinne).
Jeg er høyrehendt så dette blir kanskje motsatt om du er kjevhendt. Flytt så den første masken
over fra venstre til høyre (det blir den første du la opp), trekk så den andre masken fra høyre
pinne (den siste du la opp) over den første og stram godt til med garnendene. Da får du en usynlig
skjøt! =)
Vrangbord/skaft:
Legg opp 49 masker på en tykkere pinne (pluss på 4 masker om du velger tynnere garn enn fingering
og trekk fra 4 masker om du velger litt tykkere garn – det samme gjelder om du vil ha mindre eller
større pulsvarmere), og fordel dem så på de 3 pinnene slik – 17 m, 16 m, 16 m (denne pinnen har
garnendene). Gjør som beskrevet over for å få en jevn skjøt. Deretter har du 16 masker på alle
pinnene.
Strikk så 2 rett og 2 vrang til ønsket lengde på skaftet – jeg har strikka 40 omganger/ca. 9-10 cm.
Da blir den lang nok til at det går å brette den ned ved behov.
Hullbord:
Rad. 1: (1 rett, kast, 1 rett, 2 vrang, øk 1 ved å løfte opp tråden mellom maskene og strikk vrang) og
gjenta ut omgangen. Da har du økt til 24 masker pr. pinne og totalt 72 masker.
Rad 2: 3 rett og 3 vrang ut omgangen.
Rad 3: (1 rett, kast, 2 rett sammen, 3 vrang) gjenta ut omgangen.
Rad 4: 3 rett og 3 vrang ut omgangen.
Rad 5: (ssk, kast, 1 rett, 3 vrang) gjentas ut omgangen.
Rad 6: 3 rett og 3 vrang ut omgangen.
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Gjenta radene 3 til 6 til du har ønsket lengde på hullkanten. Jeg synes 8-10 hull blir passe – da
rekker hullkanten til akkurat før tommelleddet eller rett over.
Strikk så 1-2 omganger 3 rett og 3 vrang – stopp før den siste vrangmasken. Flytt den over på
pinnen til venstre.
Jeg bruker en liten heklenål (2 mm) til å felle av med slik for å få en liten buet kant langs
avfellingen – jeg feller av passe stramt:
Bruk heklenålen som en pinne og ”strikk” 1 vrang, 1 rett og fell som vanlig ved å dra høyre masken
tilbake over. Deretter hekler du slik i neste maske samtidig som du feller av som vanlig når du har
2 masker på nålen: 1 fastmaske, 1 kjedemaske, 1 fastmaske, 1 kjedemaske og 1 fastmaske. Dette
gjentas i hver midterste rettmaske rundt hele mens du feller av. Viktig å nevne kan være at
maskene ellers strikkes rett over rett og vrang over vrang før man feller de fortløpende. En
(dårlig…) video kan sees her. =)

Deretter er det bare å feste trådene. *yay*
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