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Savanne
–	
  Strikket	
  nett	
  i	
  T’ika

STØRRELSER
Én størrelse.

MÅL
Bunn: 7 x 25 cm.
Nett: 25 x 35 cm eller ønsket lengde.

GARN
T’ika 100 % peruansk pimabomull.
Garnforbruk:
300 g beige nr. T506 = Farge 1.
50 g oransje nr. T503 = Farge 2.
50 g rød nr. T 509 = Farge 3.

PINNER	
  
Rund-p og strømpe-p 5.

STRIKKEFASTHET
16 m rillestrikk med dobbel T’ika på p 5 = 10 cm i
bredden.
16 m hullmønster med enkel T’ika på p 5 = 10 cm i
bredden.
Hullmønster:
M-tallet er delelig på 2 m.
1.	
  omg: * 1 kast, 2 r sammen *. Gjenta fra * -- *.
2.	
  omg: R.
Disse 2 omg utgjør 1 rapport i høyden.

BUNN
Strikkes frem og tilbake.
Legg opp 12 m med 2 tråder i farge 1 på p 5 og strikk
rillestrikk, r på retten, r på vrangen, med 1 kant-m i hver
side. Kant-m strikkes slik: 1. m på p tas løst av med
tråden foran arb. Siste m på p strikkes r. Strikk rett opp
til arb måler 25 cm. Fell løst av.

NETT
Med p 5 og 1 tråd i farge 1 skal du nå strikke opp m
rundt kanten på hele bunnen, 1 m i hver kant-m. Pass på
at du ender opp med et partall m. Når du har plukket
opp hele veien rundt snur du og strikker vridd r tilbake.
Nå strikker du rundt i glattstrikk (ikke snu arb), 2 omg
til. Så strikker du hullmønster som beskrevet over til arb
måler 13 cm (pass på at du avslutter med 2. omg i
hullmønsteret). Så strikker du 2 rapporter med farge 2, 1
rapport med farge 3 og 2 rapporter med farge 2. Skift til
farge 1 og strikk hullmønster til arb måler 30 cm. Nå
skal du strikke rillestrikk frem og tilbake med 2 tråder i
farge 1 til denne rillekanten måler 5 cm. Fell av.

STROPP
På strømpe-p 5 legger du nå opp 8 m med 2 tråder i
farge 1. Strikk m r og skyv dem tilbake til den andre
siden av p uten å snu, og trekk tråden stramt over til

andre side på baksiden av arb. Strikk m r igjen. Fortsett
på denne måten til stroppen måler 60 cm eller ønsket
lengde. Fell av.

MONTERING
Sy sammen rillekanten. Sy stroppen pent fast på
innsiden av rillekanten i hver side. Fest alle tråder.

