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350∙08 NA NCY GENSER
DESIGN

Bente Presterud Røvik

GARN
		
		

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

STØRRELSER

S

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

117 (123) 129 (134)
66 (68) 70 (72)
35 (35) 35 (35)

GARNFORBRUK
Denimblå 1315
Marineblå 1325

11
(12) 14 (15)
16
1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG

Stor rundp og strømpep nr 3 og 2,5

STRIKKEFASTHET
		

28 m diagram A på p nr 3 = 10 cm
Diagram B på p nr 3 = ca 12 cm

(M)

L

(XL)

2,5+3

2,5+3

PURE ECO BABY WOOL

XXL

140 cm
74 cm
35 cm

nøster

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

BOLEN

før, 1 kantm. Strikk videre med denne fordelingen oppover.

Legg opp 325 (340) 355 (370) 385 m med denimblå

Etter 2. rad av diagram B er det 332 (348) 364 (380) 396

på p nr 2,5. Strikk rundt i vrangbord 2 r, 3 vr i ca 15 cm.

m på p, med 164 (172) 180 (188) 196 m til bakstykket

Strikk 1 omgang r, øk samtidig 3 (4) 5 (6) 7 m jevnt fordelt =

og 84 (88) 92 (96) 100 m til hvert forstykke.

328 (344) 360 (376) 392 m.
Når arbeidet måler ca 46 (47) 48 (49) 50 cm strikkes neste
Sett et merke i hver side med 164 (172) 180 (188) 196 m hver

p slik: Strikk 1 kantm, strikk 68 (71) 73 (75) 77 m som før

til for- og bakstykke. Skift til rundp nr 3. Strikk rundt i mønster

(= høyre forstykke) fell av 30 (32) 36 (40) 44 m (= ene

etter diagram A. Når arbeidet måler 29 cm felles 8 m midt

ermehullet), strikk 134 (140) 144 (148) 152 m som før (=

foran til halssplitt, = 320 (336) 352 (368) 384 m.

bakstykket), fell av 30 (32) 36 (40) 44 m (= andre ermehullet),
strikk 68 (71) 73 (75) 77 m som før (= venstre forstykke),

Det strikkes videre fram og tilbake på p. Strikk neste p (=

1 kantm.

retten) slik: 1 kantm (= strikkes r på alle p), 6 m mønster etter
diagram A som før, mønster etter diagram B (= 34 m), 238

På neste p legges opp 42 (46) 50 (54) 58 m over hvert

(254) 270 (286) 302 m mønster etter diagram A som før,

ermehull = 356 (376) 392 (408) 424 m, med 176 (186) 194

mønster etter diagram B, 6 m mønster etter diagram A som

(202) 210 m på bakstykket og 90 (95) 99 (103) 107 m (inkl
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kantm) på hvert forstykke. Merk av de 2 midterste av de nye

Samtidig settes det masker på en tråd til hals fra midt foran

m over begge ermehull. Fortsett i mønster som før, men

på hver 2. p slik: 7,4,3,2,1 m. Når alle m er satt på tråd, og alle

de 2 merkem over erme-hullene strikkes hele tiden som

fellinger er foretatt, gjenstår 32 (35) 37 (39) 41 skulderm.

de 2 midterste m i diagram A.

På neste p felles 3 m over diagram B (la fellingene
korrespondere med økingene nederst i diagrammet), samtidig

Samtidig felles det slik midt på hvert erme: Fell fra retten,

som det felles av. Strikk det andre forstykket på samme måte.

1 m på hver side av merkem, på hver 2. p 26 (28) 28 (30)
32 ganger. Før merkem felles det ved å strikke 2 m vridd

ERME

sammen (vr eller r etter som det passer med mønsteret). Etter

Bruk strømpep nr 2,5 og denimblå. Strikk opp ca 28 m per

merkem felles det ved å strikke 2 m sammen (vr eller r etter

10 cm rundt ermehullet. Det totale m-tallet må være delelig

som det passer med mønsteret).

med 5. Strikk rundt i vrangbord med 2 r, 3 vr til ermet måler
35 cm. Fell av. Strikk det andre ermet på samme måte.

Etter fellingene gjenstår 252 (264) 280 (288) 296 m, med
124 (130) 138 (142) 146 m på bakstykket og 64 (67) 71 (73)

MONTERING

75 m på hvert forstykke. Del arbeidet midt mellom merkem.

Sy skuldersømmene.

For- og bakstykket strikkes ferdig hver for seg.

KRAGE
BAKSTYKKET

Bruk p nr 2,5 og denimblå. Strikk opp ca 28 m per 10 cm langs

Fortsett fram og tilbake i mønstre som før. Fell samtidig

halskanten. Det totale m-tallet må være oddetall. Strikk fram

midt på ermet (det vil si ytterst i siden) som før på hver 2.

og tilbake i vrangbord med 1 r, 1 vr (sett fra retten), med

p: 1 m 6 (6) 8 (8) 8 ganger, deretter 2,3,4, m. Det gjenstår

1 kantm i hver side. Fell av når kragen måler 15 cm.

94 (100) 104 (108) 112 m. De midterste 36 er halsm, og 29 (32)
34 (36) 38 m i hver side er skulderm. På neste p felles

HØYRE FORKANT

de resterende m av. Arbeidet måler ca 66 (68) 70 (72) 74 cm.

Bruk p nr 2,5 og marineblå. Sett de 8 m fra tråden midt foran
inn på p. Strikk 2 p glattstrikk, øk jevnt fordelt til 15 m på siste

FORSTYKKET

p. Strikk deretter fram og tilbake i vrangbord med 1 r, 1 vr (sett

Strikk fram og tilbake i mønstre som før, med 1 kantm mot

fra retten), og med 1 kantm i hver side, til forkanten lett

midt foran. Fell videre til ermehull i siden som på bakstykket.

strukket er like lang som splitten + kragen. Fell av.
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VENSTRE FORKANT
Bruk p nr 2,5 og marineblå. Legg opp 15 m. Strikk fram
og tilbake i vrangbord med 1 r, 1 vr (sett fra retten), og med
1 kantm i hver side, til forkanten er like lang som høyre forkant.
Fell av.

MONTERING
Sy forkantene fast til hvert sitt forstykke, innenfor 1 kantm
på begge deler. Legg venstre forkant bak høyre, og sy fast
fra vrangen nederst, innenfor kantm, samt 2-3 cm opp langs
ytterkanten.

DIAGR A M
B

A

Gjenta

Gjenta
Gjenta
Midt på ermet

R på retten, vr på vrangen
vr på retten, r på vrangen
kast
Løft tråden før neste m (ved å føre venstre p bak
og under tråden) og strikk 1 vr i m−leddet som
ligger foran p
2 r sammen
Ta 1 m r løs av, 1 r, strikk m på hjelpep r
2 vr sammen
Trekk den venstre av disse 3 m over de 2 til høyre.
Strikk slik over de 2 høyre m: 1 r, 3 kast, 1 r.
På neste omgang strikkes kastene 1 vridd r + 1 vr + 1 vridd r
fra retten eller 1 vridd vr + 1 r + 1 vridd vr fra vrangen
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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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