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COTINGA & KIDSILK ERLE

#DALEGARN #DG
#HOUSEOFYARN_NORWAY

6+7

6+7

COTINGA KID SILK ERLE

350∙09 DOROTHY LA NG JAKKE
DESIGN

Bente Presterud Røvik

GARN
		
		
		
		

COTINGA 70 % merinoull,
30 % alpakka, 50 gram = ca 80 meter
KIDSILK ERLE 56 % mohair,
26 % silke, 18 % ull,
50 gram = 		ca 325 meter

STØRRELSER

S

(M)

L

(XL)

XXL

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

120 (128) 135 (143)
85 (87) 90 (92)
45 (44) 43 (42)

150 cm
95 cm
41 cm

19

(21)

23

(25)

27

nøster

5

(5)

6

(6)

7

nøster

GARNFORBRUK
COTINGA
Mørk grå 5685
ERLE
Lys grå 3502

PINNEFORSLAG

Liten og stor rundp nr 6 og 7

STRIKKEFASTHETER 16 m mønster etter diagrammet på
		
		

p nr 7 med 1 tråd COTINGA +
1 tråd ERLE = 10 cm

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

Det startes midt på ryggen og strikkes opp til skulder.

31 (32) 33 cm felles de midterste 11 m av til hals, og hvert

Deretter felles til hals, og hvert forstykke strikkes videre for

forstykke strikkes videre for seg.

seg.
FORSTYKKENE
Når forstykkene måler ermehulls høyde, strikkes det opp

= 42 (45) 48 (51) 54 m.

m langs bakstykkets oppleggskant, og for- og bakstykke

Sett et merke. Herfra måles arbeidet videre. Strikk mønster

strikkes videre sammen nedover.

som før, med 1 kantm i hver side, til arbeidet måler ca 28 (29)
31 (32) 33 cm (fra merket).

Arbeidet strikkes med 1 tråd hver av mørk grå COTINGA

Avpass så det avsluttes etter 4. rad av diagrammet. Strikk det

og lys grå ERLE.

andre forstykket på samme måte.

BAKSTYKKET

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 95 (101) 107 (113) 119 m på p nr 7. Strikk fram

Sett et nytt merke. Herfra måles arbeidet videre. Strikk

og tilbake i mønster etter diagrammet, med 1 kantm i hver

neste p slik fra retten: Strikk m venstre forstykke (i mønster

side. Kantm strikkes r på alle p. Når arbeidet måler 28 (29)

som før), legg opp 1 ny m, strikk opp 1 m i hver oppleggsm
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på bakstykket, legg opp 1 ny m, strikk m fra høyre forstykke

måler 37 (36) 35 (34) 33 cm økes 1 m på hver side av m midt

(i mønster som før) = 181 (193) 205 (217) 229 m.

under ermet. De økte m strikkes fortløpende inn i mønsteret.
Gjenta økingen slik:

Strikk fram og tilbake i mønster som før over alle m, med

På hver 4. omgang 1 gang, på hver 2. omgang 1 gang, på hver

1 kantm i hver side. Når arbeidet måler 21 cm (fra nytt merke)

omgang 10 ganger = 90 (92) 96 (100) 104 m. Ermet måler

strikkes neste p slik:

ca 45 (44) 43 (42) 41 cm. Fell av.

Strikk 19 (22) 23 (26) 29 m som før, sett 23 (23) 25 (25)

Strikk et erme til på samme måte.

25 m på en tråd til lomme, strikk 97 (103) 109 (115) 121 m som
før, sett 23 (23) 25 (25) 25 m på en tråd til lomme, strikk 19 (22)

LOMMEPOSENE

23 (26) 29 m som før. På neste p legges det opp 23 (23)

Bruk 1 tråd hver av mørk grå COTINGA og lys grå ERLE,

25 (25) 25 m over de felte.

og p nr 7. Sett m fra tråden på p. Strikk fram og tilbake
i glattstrikk, øk samtidig 1 kantm på 1. p = 25 (25) 27 (27) 27 m.

Fortsett i mønster som før til arbeidet måler 53 (54) 54 (55)
56 cm. Skift til p nr 6. Fortsett i mønster som før til arbeidet

Når lommeposen måler ca 17 cm feller du av.

måler 63 (64) 64 (65) 66 cm. Fell av uten å stramme.

Sy lommeposen fast på vrangen, slik at sømmen ikke er synlig

Hel lengde på plagget er ca 91 (93) 95 (97) 99 cm.

fra retten. Strikk den andre lommeposen på samme måte.

ERMENE

FORKANT

Legg opp 64 (66) 70 (74) 78 m med 1 tråd hver av mørk grå

Bruk 1 tråd hver av mørk grå COTINGA og lys grå ERLE

COTINGA og lys grå ERLE på liten rundp nr 6. Strikk rundt

og p nr 6. Strikk opp ca 16 m per 10 cm fra retten langs høyre

i mønster etter diagrammet. 1. m på omgangen = midt under

forkant, halsen bak og venstre forkant. Det totale masketallet

ermet. Når ermet måler 10 cm skiftes til p nr 7. Når ermet

må være oddetall. Strikk fram og tilbake i mønster etter
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diagrammet. i 16 cm. Fell av, brett kanten dobbel mot vrangen
og sy fast. I begge kortender av forkanten vil det bli smale
åpninger, som sys pent igjen.

MONTERING
Sy i ermene. Ermene kan brukes lange, eller brettes opp til
trekvart- eller ønsket lengde.

DIAGR A M

Gjenta

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen

HOUSE OF YARN | DALE GARN | COTINGA & KIDSILK ERLE | DG350·09

4

GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

COTINGA
70 % SW merinoull • 30 % alpakka
Produsert i Peru

COTINGA er et 3-tråds garn i superwash
merinoull og alpakka som gir myke,
kløfrie og luftige plagg. Det passer supert
til gensere, jakker, tykkere kofter, vester
og alle typer tilbehør til både voksne og
barn. Tykkelsen gir fin effekt i flette- og
hullstrikk og enkle strukturer i rette og
vrange masker. På pinne nr 5 går det
raskt, og her får du et garn med svært
gode strikke-egenskaper.
NB! Husk at du kan strikke med
COTINGA, LERKE PLUSS og FREESTYLE
etter samme oppskrift.

10

5

18
50 gram = ca 80 meter

•
•
•
•
•

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

Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk
på pinne nr 5 = 10 cm
50 gram = ca 80 meter

KIDSILK

ERLE
56 % mohair
26 % silke • 18 % ull
Produsert i EU/Romania

KIDSILK ERLE er et luftig, børstet
mohairgarn i luksusklassen som blir
til lekre, florlette og myke plagg. Bruk
det enten alene eller prøv å strikke det
sammen med andre garnkvaliteter. Enten
lagt dobbelt, som mønstereffekt sammen
med et rundspunnet ullgarn eller Alpakka.
Husk at den oppgitte strikkefastheten er
veiledende, og du kan også strikke
KIDSILK ERLE tykkere pinner og få et
ennå lettere og luftigere resultat.
Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk
på pinne nr 5,5 = 10 cm

10

5,5

18
50 gram = ca 325 meter

•
•
•
•
•

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

50 gram = ca 325 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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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER

20
21
22

HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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