Julehjerter

Forbrug:
5gr rød Tvinni
5gr hvid Tvinni

Pinde nr 3, hæklenål nr 2

Hjertets mål:
Strikket firkant: 7cm bred x 6cm høj
Der er lidt forskel fra firkant til firkant
Buen: 7cm bred x 4½cm høj

Der er lidt forskel på hjerterne
Så du skal kigge på diagrammet, og slå det antal op, som passer til det ønskede hjerte + 2m til kantmasker.
Kantmasker strikkes altid: i starten af pinden ret løs af, i slutningen af pinden: 1 ret – ALTID med begge
tråde.
Hjerterne er strikket i dobbeltstrik.
Slå 12/15/16m + 2 kantmasker, op med begge tråde på pind nr 3
Du skal nu lave dobbeltstrik, og have delt maskerne i en rød og en hvid side.
Strik: 1maskepar ret løs af, 1rød tråd ret med rød farve, 1 hvid tråd vrang med hvid MEN hav begge tråde
ovenpå pinden, så de kommer til at ligge ind mod dig selv. Gentag pinden ud. MEN når du skifter farve på
hjertet, vender du også maskerne, så du nu får den hvide til retmaske og den røde til vrangmaske.
Strik nu som farverne viser, indtil du er igennem diagrammet.
Luk nu tilpas løst af med begge tråde, og med 1rød + 1 hvid maske af gangen.
Hæft enderne

De hæklede buer:

Lav en magic loop, ved at sno tråden rundt om pegefingeren, og luk ringen med en km
1: 3lm, 2stgm, 3 lm, 3 stgm, vend
2: 3lm, 2stgm i følgende 2 m, 5stgm i luftmaskebuen, 3stgm i de sidste 3m, = 10stgm, vend
3: 3lm, ”2stgm i næste maske, 1stgm følgende m” gentag én gang mere, 3stgm i næste m, ”1stgm i næste
m, 2stgm i næste m” gentag én gang mere, slut med 1stgm = 16stgm, vend
4: 3lm, ”1stgm, 1lm” gentag 15 gange, 1stgm = 16stgm
5: 3lm, lav musetakker over alle maskerne. Musetakker: 3lm, 1 fm i den første lm, fæstn med en fm i den
næste stangmaske.

