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BIRKIN BERET HVIT & RØD
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
LERKE 53 % merinoull,
47 % egyptisk bomull,
50 gram = ca 115 meter

DESIGN

Trine Lise Høyseth

STØRRELSER

Dame

MÅL

Passer hodemål 52-56 cm

GARNFORBRUK
Rød 4018 eller
Ubleket hvit 0017

2 nøster		

PINNEFORSLAG
		

Liten rundp og strømpep nr 4
Liten rundp nr 3

STRIKKEFASTHET 21 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

380-04
Legg opp 104 m på rundp nr 3. Strikk 3 cm glattstrikk rundt
til belegg. Fortsett med 1 omgang vr og 3 cm glattstrikk. Skift
til rundp nr 4. Sett 8 merker i arbeidet, merkene settes rundt
1 m med 12 m mellom hver merke-m.
Strikk 1 omgang r, samtidig som det lages 1 kast på hver side

Alternativt garn: PURE ECO WOOL,
NATURAL LANOLIN WOOL, FALK, PURE LINO
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

av hver merke-m (= 16 m økt). På neste omgang strikkes
kastene vridd r for å unngå hull. Gjenta økningene på hver 3.
omgang 2 ganger til = 152 m.
Strikk videre til arbeidet måler 12 cm fra vr-omgangen.
På neste omgang felles det 2 m ved hvert merke slik: Strikk til
1 m før merke-m, ta 2 m samtidig løs av p som om de skulle

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
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strikkes r sammen, strikk 1 r, trekk de 2 løse m over slik
at merke-m legger seg øverst. Gjenta fellingene på hver 3.
omgang 6 ganger til, deretter på hver 2. omgang 2 ganger =
8 m. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og dra sammen.
Brett kanten nederst dobbel i vr-omgangen og sy til med løse
sting. Luen måler ca 22 cm i høyden.
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Garn brukt
i denne oppskriften

LERKE
53 % merinoull
47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia

LERKE er et mykt og slitesterkt helårsgarn
i fin merino-bomulls-blend. Dette er et
godt alternativ til finere strikkeplagg og når
du synes ren ull er for varmt. Lerke er et
supert garnvalg til topper, jumpere, kardigans, gensere og kofter både til voksne og
barn, og er like fint til strikking og hekling.
Vi anbefaler Lerke til alle typer babyklær
og –tepper også.
NB! Husk at du kan strikke med Lerke,
Natural Lanolin Wool, Pure ECO Wool
Falk og Pure Lino etter samme oppskrift.
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22
50 gram = ca 115 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at du
alltid skal følge strikkefastheten som er
oppgitt i oppskriften.
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House of Yarn er Nordens største merkevarehus,
grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og
accessoirer til faghandel og kjedebutikker.
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houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no

houseofyarn.no
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#ORANSJESKJERF
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camillapihlstrikk.no

gullungengarn.no

oransjeskjerf.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN_NORWAY
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HOUSEOFYARN.NO
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DALEGARN.NO
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