Fingerløse handsker med snoninger og hulmønster

Snoningerne 
beskrives i mønster A og B, hulmønsteret i mønster C og D.
Garn
: 30-35 g eller 115-130 m i en kvalitet, der 29-32 m giver 10 cm på p nr.
2½ (light fingering eller fingering på engelsk)
Pinde
nr. 2½ og 3½ - enten rundpinde 80 cm+ eller strømpepinde.
Forkortelser:
dr = drejet
m= maske
omg = omgang
p = pind
r = ret
ssk = slip, slip, knit = tag 1 m løs af, tag endnu 1 m løs af, strik de to masker
sammen gennem bagerste løkke. Kan også bare strikkes som 2r dr sm.
sm = sammen
vr = vrang

Mønster A
er en venstresnoning over 4 m og 4 omg: 1.omg: 4r 2.omg: 4r
3.omg: 4r 4.omg: Sæt de to første masker på en hjælpepind foran arbejdet.
Strik de to sidste masker ret. Strik maskerne på hjælpepinden ret. Disse 4
omg gentages.
Mønster B
er en højresnoning over 4 m og 4 omg: 1.omg: 4r 2.omg: 4r
3.omg: 4r 4.omg: Sæt de to første m på en hjælpepind bag arbejdet. Strik de
to sidste m ret. Strik m på hjælpepinden r. Disse 4 omg gentages.
Mønster C
er et lille hulmønster over 9m og 10 omgange: 1.omg: 2vr, 3r, 2r
sm, slå om, 2vr 2.omg og alle lige pinde: 2vr, 5r, 2vr 3.omg: 2vr, 2r, 2r sm,
slå om, 1r, 2vr 5.omg: 2vr, 1r, 2r sm, slå om, 2r, 2vr 7.omg: 2vr, 2r sm, slå
om, 3r, 2vr 9.omg: 1vr, 2vr sm, slå om, 4r, 2vr Disse 10 omg gentages.
Mønster D
er samme hulmønster, men spejlvendt:
1.omg: 2 vr, slå om, ssk, 3r, 2vr 2 omg og alle lige p: 2vr, 5r, 2vr 3.omg:
2vr, 1r, slå om, ssk, 2r, 2vr 5.omg: 2vr, 2r, slå om, ssk, 1r, 2vr 7.omg: 2vr,
3r, slå om, ssk, 2vr 9.omg: 2vr, 4r, slå om, 2vr sm, 1vr Disse 10 omg
gentages.

HØJRE HANDSKE:
Slå 52 m op på p nr. 3½. Skift til p nr. 2½.
Strik enten på rundpind med den magiske løkke eller fordel maskerne på
strømpepinde og strik:
2r, 2vr, mønster A over 4 masker, 2 vr, 2r, 2vr, 2r, 2vr, mønster A over 4
masker, 2 vr, *2r, 2vr*, gentag fra stjerne til stjerne omg ud.
Strik 11 omg på denne måde (eller til der mangler 1 omg af 3. mønster A).
På 12. omg tages 1 m ind: 2r, 2vr, mønster A, 2vr, 2r, 2vr sm, 2r, 2vr,
mønster A, 2vr, *2r, 2vr*, gentag fra * til * omg ud.
13. omg: 2r, 2vr, mønster A, mønster C over 9 masker, mønster A, 2vr, r omg
ud.
Fortsæt på denne måde til mønster C er strikket i alt 2 gange. Du kan strikke
flere mønstre, hvis du gerne vil have en længere manchet.
Nu skal 
tommelfingerkilen
påbegyndes: 2r, 2vr, mønster A, mønster C,

mønster A, 2vr, 6r, sæt en maskemarkør, tag 1m ud (brug den metode du
bedst kan lide), tag 1m ud, sæt maskemarkør, r omg ud. Fortsæt i mønsteret
samtidig med at der tages 1 m ud inden for hver maskemarkør på hver 3.
omg, til der er 20 m i kilen. Strik endnu 2 omg.
På næste omg sættes kilens 20 m på en maskeholder, og der slås 2 ny m op i
stedet. Maskemarkørerne fjernes undervejs. 
Der fortsættes som før


tommelfingerkilen til mønster C er strikket 6 gange (eller flere, hvis du har
strikket en længere manchet).

Næste omg: 2r, 2vr, mønster A, 2vr, 2r, tag 1vr ud (strik vr i både forreste og
bagerste løkke af masken), 2r, 2vr, mønster A, 2vr, *2r, 2vr*, gentag fra * til
* pinden ud.
Næste omg og yderligere 5 omg: 2r, 2vr, mønster A, 2 vr, 2r, 2vr, 2r, 2vr,
mønster A, 2 vr, *2r, 2vr*, gentag fra stjerne til stjerne omg ud.
Luk af som maskerne viser på p nr 3½.
Tommelfingeren
:
Sæt maskeholderens 20 m på strømpepinde nr. 2½ og strik 2 m op langs
tommelfingerhullet. Fordel maskerne på 3 strømpepinde.
Strik 6 omg r over alle m. For at undgå huller tages 2 m ind på 1. omg efter
opstrikningen: Den sidste maske af maskerne fra maskeholderen strikkes
sammen med den første af de nye masker, og den anden nye maske strikkes
sammen med den første maske fra maskeholderen.
Strik til sidst 2r, 2vr over 4 omg. Luk af som maskerne viser på p nr. 3½.

VENSTRE HANDSKE:
Strikkes som højre handske, men i stedet for mønster A strikkes mønster B, og
i stedet for mønster C strikkes mønster D. Tommelfingerkilen påbegyndes efter
22 r i stedet for 6 r.
Sy ender ind og blok, hvis det ønskes, men det er ikke nødvendigt.
Hvis man gerne vil have sine handsker længere, kan der strikkes flere mønstre
både før og efter tommelfingerkilen. Selvfølgelig skal der så også bruges mere
garn.
GOD FORNØJELSE!
Hjælpevideoer:
ssk: 
www.youtube.com/watch?v=QLJvgXx1thU
Udtagning: 
www.garnstudio.com/lang/dk/video.php?id=9

