MODELL | 366-04

OSROSO LUE
& PULSVARMERE

ALPAKKA & ALPAKKA SPACE DYE

#dalegarn #DG
#houseofyarn_norway

2,5+3

2,5+3

OSROSO LUE & PULSVARMERE
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
ALPAKKA 100 % ren alpakka,
50 gram = ca 133 meter
ALPAKKA SPACE DYE 100 % ren alpakka,
50 gram = ca 133 meter

DESIGN

Iselin Hafseld

STØRRELSER
Lue
Pulsvarmere

S-M (L-XL)
One size

MÅL
Lue
Vidde ca
Høyde ca
Pulsvarmere
Vidde ca
Lengde ca

46
26

(54)
(28)

19
26

cm
cm

GARNFORBRUK
ALPAKKA
Svart 0090
2
Lys oliven 9853
1
ALPAKKA SPACE DYE
Denim/petrol/
mørk denim 9957 1
PINNEFORSLAG

cm
cm

(2)
(1)

nøster
nøste

(2)

nøster

Liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET 26 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Alternativt garn: ALPAKKA FORTE
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
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PERLESTRIKK

4 r)* = 80 (100) m, strikk 2 omganger uten felling. *Strikk

1. omgang: 1 r, 1 vr.

2 r sammen, 2 r (2 r sammen, 3 r)* = 60 (80) m, strikk

2. omgang: Strikk vr over r, og r over vr.

2 omganger uten felling. *Strikk 2 r sammen, 1 r (2 r sammen,

Gjenta 2. omgang.

2 r)* = 40 (60) m, strikk 2 omganger uten felling. *Strikk
2 r sammen, (2 r sammen, 1r)* = 20 (40) m, strikk 1 omgang

NB! Ved lange maskesprang i diagrammet bør trådene tvinnes

uten felling. På størrelse (L-XL) felles det ytterligere en gang:

på hver 5./6. m. Ikke tvinn trådene tettere enn dette, da blir

*Strikk 2 r sammen* = 20 m, strikk 1 omgang uten felling.

arbeidet hardt og kan se ujevnt ut. Pass også på at det ikke

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m og fest

tvinnes på samme sted i omgangene. NB! Alle lengdemål tas fra

tråden. Brett den lys oliven kanten dobbel mot vrangen og sy til

midten av den glattstrikkede kanten i lys oliven.

med løse sting.

LUE

PULSVA RMERE

Legg opp 120 (140) m med lys oliven på rundp nr 2,5. Strikk

Legg opp 49 m med lys oliven på strømpep nr 2,5. Strikk

12 omganger glattstrikk rundt, skift til svart og strikk 1 omgang

12 omganger glattstrikk rundt, skift til svart og strikk 1 omgang

r, 3 omganger perlestrikk, 1 omgang r. Skift til p nr 3 og sett

r, 3 omganger perlestrikk, 1 omgang r. Skift til pinne

et merke i hver side = 60 (70) m til hvert stykke. Strikk mønster

nr 3 og øk 1 m = siste m, som strikkes med svart gjennom hele

etter diagrammet. Start ved pil til valgt størrelse ved begge

arbeidet. Strikk mønster etter diagrammet og start ved pil til

merkene og strikk fra og med omgang 4 til og med omgang

pulsvarmere. Strikk hele diagrammet og deretter 3 omganger

66. Resten av arbeidet strikkes med svart. Fell på følgende måte:

perlestrikk, 1 omgang r med svart. Fell løst av. Brett den lys

*Strikk 2 r sammen, 4 r (2 r sammen, 5 r)* = 100 (120) m, strikk

oliven kanten dobbel mot vrangen.

2 omganger uten felling. *Strikk 2 r sammen, 3 r (2 r sammen,

Strikk en pulsvarmere til på samme måte.
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DIAGRAM

omgang 66

omgang 4

PULSVARMER
LUE S-M
LUE L-XL
Svart
Denim/Petrol/Mørk denim
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Garn brukt
i denne oppskriften
ALPAKKA er 3-tråds kamgarn i alpakka i
luksusklassen. Garnet gir utrolig myke og
lune plagg som ikke klør.
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3,5

25
50 gram = ca 133 meter

ALPAKK A
100 % ren alpakka
Produsert i Peru

Fargene blir spesielt vakre i alpakkafiber
og garnet egner seg spesielt godt til lekre
kofter, gensere, jakker og tilbehør som
luer, halser og skjerf både til voksne
og barn.
•
•
•
•
•

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