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350∙06 BETTY VEST
DESIGN

Bente Presterud Røvik

GARN
		
		

PURE ECO BABY WOOL
100 % økologisk ull,
50 gram = ca 160 meter

STØRRELSER

S

(M)

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Nedervidde ca
Hel lengde ca

89
72
54

(97) 106 (117)
(80) 88 (100)
(56) 58 (60)

L

(XL)

GARNFORBRUK
Denimblå 1315
5
(5)
6
(6)
Marineblå 1325		2 nøste alle størrelser
Jadegrønn 1310		1 nøste alle størrelser
Maisgul 1317		1 nøste alle størrelser
Dus gråblå 1313		1 nøste alle størrelser
Mørk oker 1334		1 nøste alle størrelser
Rubinrød 1320		1 nøste alle størrelser

2,5+3

2,5+3

5

PURE ECO BABY WOOL

XXL

129 cm
112 cm
62 cm

7

nøster

PINNEFORSLAG

Stor rundp og strømpep nr 2,5 og 3

TILBEHØR

5 knapper, 20 mm, marine

STRIKKEFASTHET
		

28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
28 m halvpatent på p nr 2,5 = 10 cm

Alternativt garn: BABY ULL
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.

FORKORTELSER
		

r = rett, vr = vrang, m = maske,
p = pinne

Nederkanten strikkes først, på tvers. Deretter strikkes

På neste p fra retten strikkes knapphull slik: Strikk 3 m som før,

det opp m langs langsiden av nederkanten til for-

fell 3 m til knapphull, (strikk 8 m som før, fell de neste 3 m til

og bakstykket.

knapphull) 4 ganger, strikk 3 m som før. På neste p legges opp
3 m over hver av de felte. Fortsett fram og tilbake i mønster

NEDERKANT

som før til arbeidet måler ca 76 (84) 92 (104) 116 cm.

Legg løst opp 53 m på p nr 2,5 med denimblå.
Strikk fram og tilbake i halvpatent slik:

På neste p fra retten felles løst av i mønsterstrikk.

1. p (= vrangen): Strikk r.

Legg nederkanten med knapphulls siden mot høyre, og sett

2. p (= retten): 1 kantm, *strikk 1 r i underliggende m, 1 vr*,

merker øverst langs nederkanten slik:

gjenta fra *-* til det gjenstår 2 m, 1 r i underliggende m,

1 merke på hver side av de midterste 38 (40) 44 (50) 56 cm til

1 kantm.

bakstykke og 1 merke 12,5 (13) 13 (13,5) 14 cm inn fra hver

Kantm strikkes r på alle p. Gjenta 1.-2. p til arbeidet lett strukket

ende av nederkanten. Navn merkene 1-2-3-4 fra høyre mot

måler 73,5 (81,5) 89,5 (101,5) 113,5 cm.

venstre. 2 og 3 er sidemerker.
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FOR- OG BAKSTYKKET

96 (99) 106 (113) 120 m til hvert erme, og 13 (15) 19 (25)

Bruk p nr 3 og denimblå. Strikk opp m øverst langs

31 m til hver forstykke. Når arbeidet måler 16 cm felles det til

nederkanten slik:

raglan på neste p fra retten slik:

22 (26) 30 (38) 46 m mellom 1. og 2. merke (= høyre

Strikk til det gjenstår 3 m av forstykket, løft 1 m løs av p, 2 vridd

forstykke) 110 (122) 134 (150) 166 m mellom 2. og 3. merke

r sammen, løft den løse m over, strikk alle ermem, strikk

(= bakstykke) 22 (26) 30 (38) 46 m mellom 3. og 4. merke (=

3 r sammen = 2 m felt på begge sider av ermet.

venstre forstykke) = 154 (174) 194 (226) 258 m i alt. Sett et nytt

Fell tilsvarende på begge sider av det andre ermet.

merke. Herfra måles arbeidet videre.

Gjenta fellingen på hver 2. p ytterligere 5 (6) 8 (11) 14 ganger
= 282 (292) 310 (324) 338 m, med 1 m per forstykke,

Strikk fram og tilbake i glattstrikk med 1 kantm i begynnelsen

96 (99) 106 (113) 120 m på hvert erme og 88 (92) 96 (96)

og slutten av p. Kantm strikkes r på hver p. Når arbeidet måler

96 m på bakstykket. Fell av.

1,5 cm felles 1 m i begynnelsen og slutten av p, innenfor
1 kantm, til halsringning. Fell alltid fra retten. I begynnelsen

FORKANT

av p felles slik: Strikk 2 m sammen. I slutten av p felle slik: løft

Bruk p nr 3 og denimblå. Strikk opp ca 28 m per

1 m løs av p, 1 r, løft den løse m over. Gjenta fellingen hver 1,5.

10 cm fra retten opp langs høyre forkant, langs nakken bak,

cm ytterligere 9 ganger. Samtidig (når arbeidet måler 1,5 cm)

og ned langs venstre forkant. Det strikkes ikke opp m langs

økes 1 m på hver side av begge sidemerker. Gjenta økingen

nederkanten. Sørg for at det strikkes opp like mange m per

hver 1,5. cm ytterligere 6 ganger, = 124 (136) 148 (164) 180

høyre og venstre side av plagget, samt at det strikkes opp

m på bakstykket.

87 (91) 95 (95) 95 m langs bakstykket. Det totale m-tall
er dermed oddetall. Legg opp 6 ekstra m i slutten av p – dette

Når arbeidet måler 13 cm felles 12 (16) 16 (20) 24 m i hver side,

er klippem som holdes utenfor mønsteret. Sett et merke

det vil si 6 (8) 8 (10) 12 m på hver side av hvert sidemerke, til

på hver side av bakstykket, ved de tidligere raglanfellingene.

ermehull = 112 (120) 132 (144) 156 m til bakstykket. På neste
p legges det opp 96 (99) 106 (113) 120 nye m over begge

Strikk rundt i mønster etter diagram. Tell ut fra midt bak

ermehulls fellingene. Sett et merke før og etter de nye m.

hvor diagrammet begynner. Samtidig fortsettes det med
raglanfellinger, på BEGGE sider av merkene ved bakstykket.

Fortsett med glattstrikk fram og tilbake som før. Husk de siste

Fell på hver 2. omgang 15 (15) 14 (16) 18 ganger, deretter

fellingene til halsringning. Etter fellingene er det 330 (348) 382

hver omgang til mønsteret er ferdig, det vil si 19 (21) 23 (21)

(420) 458 m på p, med 112 (120) 132 (144) 156 m til bakstykket,

19 ganger.
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Fell 1 m før merket slik:
Strikk 2 vridd r sammen i fargen til høyre m.
Fell 1 m etter merket slik:
Strikk 2 r sammen i fargen til venstre m.
Etter fellingene gjenstår 19 (19) 21 (21) 21 m på bakstykket.
Skift til p nr 2,5. Fell av de 4 midterste oppklippsm.
Strikk videre fram og tilbake, i glattstrikk med 1 kantm i hver
side, til belegg slik:
4 (5) 5 (5) 5 p marineblå, 5 omganger rubinrød, 8 (8) 8 (9)
10 p mørk oker, 11 p maisgul, 8 (8) 8 (9) 10 p dus gråblå,
9 p jadegrønn, 4 (5) 5 (5) 5 p marineblå. Samtidig økes det
på hver side av merkene tilsvarende fellingene, det vil si:
19 (21) 23 (21) 19 ganger på hver p, og 15 (15) 14 (16) 18 ganger
på hver 2. p. Etter økingene er det igjen 87 (91) 95 (95)
95 m over bakstykket. Fell av.
Sy maskinsømmer i hver side av oppklippsm midt foran,
og klipp opp mellom sømmene. Brett belegget mot vrangen,
og sy fast. Det blir en åpning i hver ende av forkanten. Her
brettes sømrommet/kantm inn mot vrangen, og forkanten sys
pent fast til den ledige delen av nederkanten.

ERMEKANTER
Bruk p nr 2,5 og denimblå. Strikk opp 1 m i hver m rundt hele
ermehullet (både de felte m på bolen og de ny opplagte m)
= 108 (115) 122 (133) 144 m. Skift til marineblå. Strikk rundt
i glattstrikk i 5,5 cm. Fell av. Brett kanten dobbel mot vrangen
og sy fast.
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DIAGR A M
Strikkes ikke for S

Dus gråblå 1313
Jadegrønn 1310
Maisgul 1317
Mørk oker 1334
Rubinrød 1320
Denimblå 1315
Marineblå 1325

Strikkes ikke for
S, M og L
Strikkes ikke for
S, M , L og XL

Strikkes ikke for
S, M , L og XL

Strikkes ikke for
S, M og L

Strikkes ikke for S
Gjenta
Midt bak
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
PURE ECO BABY WOOL er et 4-tråds
ekstra mykt og naturlig garn i ren, ny
ull som har beholdt ullas opprinnelige
egenskaper.
Det betyr maksimal elastisitet og god
varme- og isolasjonsevne selv når plagget
er vått.

PURE

ECO BABY
WOOL
100 % økologisk ull
GOTS og ICEA-sertifisert garn
Produsert i EU/Italia

PURE ECO BABY WOOL passer til alle
typer strikkeplagg, og blir like flott uansett
strikketeknikk.
På grunn av egenskapene anbefales
garnet spesielt til baby og barn, og til alle
som verdsetter plagg
i den aller beste ullkvaliteten. PURE ECO
BABY WOOL er førstevalget til finstrikk,
kardigans,
finkofter og skjørt til små og store.

10

3

28
10

2,5

32
50 gram = ca 160 meter

•
•
•
•
•

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

Til PURE ECO BABY WOOL kan du bruke
Sonett Ullkur med lanolin. Lanolin er
naturlig ullfett som er mykgjørende, øker
ullas selvrensende egenskaper og gjør
plagget fuktavstøtende. Det gir deg ullplagg med de aller beste bruksegenskapene til bleiebukser, ullundertøy, sokker
og alle typer plagg
til sport og fritid. PURE ECO BABY WOOL
kan toves.
NB! Husk at du kan strikke PURE ECO
BABY WOOL og BABY ULL etter samme
oppskrift.
Anbefalt strikkefasthet I:
28 masker i glattstrikk
på pinne nr 3 = 10 cm
Strikkefasthet II:
32 m i glattstrikk på p 2,5 = 10 cm
50 gram = ca 160 meter
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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knitathome.no

gjestal.no

19
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