SENTRALBUFF

Sentralbuff
En helt enkel, lettstrikket buff, som passer like godt på halsen, til å varme ørene og på hunden.
Om du er helt ny på strikking eller en dreven strikker som vil ha et prosjekt som flyr av pinnene
er Sentralbuffen helt perfekt for ett nøste.
Størrelse:

Oppskrift:

Onesize

Legg opp 100 masker.
Strikk rett frem og tilbake 10 rader.

Omkrets bøff:

Begynn å strikke rundt,

ca 45 cm

og fortsett å strikke rundt i ca 10 cm.
Strikk så 10 rader frem og tilbake igjen.

Strikkefasthet:

Fell av alle maskene.

22 m/10 cm
Tada! Du har strikket deg en buff.
Anbefalt pinne:
3.5 mm, 40 cm rundpinne

Velg selv om du ønsker å beholde splittene, eller om
du syr de sammen når du fester trådendene.

Garnmengde:
1 nøste

Fest trådendene og skyll buffen før bruk.

Garnforslag:

Du kan strikke rundt i mer enn ti cm hvis du vil ha

Sandnes Alpakka, Drops Lima, Dale Lanolin Wool,

en litt lengre buff, eller legg opp flere masker om liker

Filcolana Pernilla, Rauma Finull, Pickles Mjuk Merino,

den videre, men husk at da trenger du mest sannsynlig

Sandnes Duo, DSA Sterk

mer garn.

Om ingen av garnene over frister så kan du velg

Litt usikker på teknikker?

hvilket som helst garn som har ca 100 meter

Sjekk ut videoen til Sentralen på Vimeo,

per 50 gram. Hør gjerne med din lokale garnbutikk

eller serien Fru Kvist Presenterer på YouTube

hva de har som passer.

Tusen takk for din interesse i Strikkezilla Designs oppskrifter!
Selv om oppskriften er gratis ligger rettighetene til den fortsatt hos meg.
Jeg blir derfor kjempeglad om du ikke deler selve oppskriften videre, men link gjerne til hvor den ligger!
Tusen takk for din forståelse og støtte til uavhengige designere!
Med forbehold om utgåtte farger/garn. Oppskriften ble oppdatert i 2021.

