Alfiens Turban i vintagestil til børn
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Turban i vintagestil til børn:
Size: S ( 6- 12 mdr), M ( 1,5 til 4 år), L ( 5 til 9 år )
Hovedomkreds: Small: 48-49 cm, medium: 50-51cm, large: 52-53 cm
Tip: Mål dit barns hovedomkreds og vælg derefter størrelse. Er dit barns hoved over
53 cm, så brug opskriften på turban til voksen i stedet.

Materialer:
50 g arwetta fra Filcolana, eller andet garn hvor strikkefastheden passer. Løbelængde
er 210 m.
Strikkefasthed:
32 masker og 44 omgange = 10 cm i mønster på pinde 3,5. Det er vigtigst at
overholde strikkefastheden i bredden ellers må der prøves med finere eller grovere
pinde.
Mønster:
Slå 23 (27) 31 masker op på pind 3,5.
Første pind: Strik alle masker vrang
Anden pind: 1vr, 1r, 1vr, *1 maske løs af, 1vr, 1r, 1vr* gentag fra * til * pinden ud
Tredje pind: 1vr, *1r, 3vr* gentag fra * til * 5 (6) 7 gange, 1 r, 1vr.
Gentag anden og tredje pind indtil det strikkede arbejde måler ca. 68 (70) 72 cm.

Figur 1 Turban pyntet med broche

Ønsker du at sløjfen skal have mere volumen, kan du bukke enderne om og sy dem
fast. På den måde skal turbanen ikke bindes hver gang. Ønsker du denne mulighed
øges længden af arbejdet med 5 cm.

2

Figur 2 Turban hvor enderne er bukket om og syet fast

Luk af:
Luk af i mønster, men i stedet for at tage en maske løs af strikkes den ret, for anden
pind og hæft de to ender

Sådan kan du binde turbanen:
Du kan binde en sløjfe ved at slå en knude eller du kan lade enderne krydse hinanden
henover panden og så stikke enderne ind. Vælger du at binde en sløjfe, hvilket nok er
bedst til helt små børn, syntes jeg det er pænest, at knuden er så flad som muligt.

Figur 3 Turban bundet med sløjfe, her står enderne skarpt

Pynt din turban:
Til de lidt større piger kan turbanen pyntes med en broche. Her er der påsat en broche
af hensyn til stylingen og barnet var under opsyn, så den ikke blev spist eller barnet
kunne komme til skade på anden vis.
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