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CORTINA KJOLE RUBINRØD
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
PURE ECO BABY WOOL
100 % økologisk ull,
50 gram = ca 160 meter

DESIGN

Bitten Eriksen i 1956

REDESIGN

Anne-Kirsti Espenes

STØRRELSER
1
(2)
4
(6) 8 (10) år
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse.
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
55
Hel lengde (til halskant
midt foran) ca
41
Vidde nederst ca 93
Ermelengde ca
19

(58)

61

(65) 70

(76) cm

(46) 51 (56) 61 (66) cm
(100) 108 (115) 123 (130) cm
(23) 27 (32) 35 (38) cm

GARNFORBRUK
Rubinrød 1320
Natur 1301

4
1

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3

TILBEHØR

2 knapper

(5)
(1)

6
1

(7)
(1)

8
2

(10) nøster
(2) nøster

STRIKKEFASTHET 28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Alternativt garn: BABY ULL
Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger
eller kortere ved behov.
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

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.
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SKJØRTET
Legg opp 259 (280) 301 (322) 343 (364) m med rubinrød
på rundp nr 3. Strikk rundt, 1 omgang r, 1 omgang vr og videre
mønster etter diagram A til arbeidet måler 5 (5,5) 6 (6,5) 7 (7,5)
cm. Slutt etter en r omgang i mønsteret. Reguler m-tallet til 260
(280) 300 (320) 340 (360) og strikk 3 omganger glattstrikk. Strikk
de 3 siste linjene med mønster etter diagram B. Sett et merke
i hver side med 130 (140) 150 (160) 170 (180) m til hver del.
Fortsett med rubinrød. Strikk glattstrikk og fell 1 m på hver side
av hvert merke på hver 4. (4,5.) 5. (5,5.) 6 (6,5.) cm i alt 5 ganger
= 240 (260) 280 (300) 320 (340) m. Fell ved å strikke 2 m vridd
r sammen før hvert merke og 2 m r sammen etter hvert merke.
Strikk til arbeidet måler 29 (33) 37 (40) 44 (48) cm og reguler
m-tallet til 240 (258) 279 (300) 318 (339) m. Strikk *2 r sammen,
1 r*, gjenta fra *-* ut omgangen = 160 (172) 186 (200) 212 (226)
m. Strikk 1 omgang r og fell 6 (10) 16 (18) 16 (14) m jevnt fordelt
= 154 (162) 170 (182) 196 (212) m. Strikk 3 omganger glattstrikk.
Fell av 8 m i hver side til ermehull (4 m på hver side av hvert
merke) = 69 (73) 77 (83) 90 (98) m til for- og bakstykket. Legg
arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 40 (44) 46 (48) 50 (52) m med rubinrød på strømpep
nr 2,5. Sett et merke i begynnelsen av omgangen (= midt under
ermet) og strikk rundt. Strikk 5 omganger glattstrikk, 1 omgang
vr (= brettekant), 4 omganger glattstrikk og reguler m-tallet til
40 (44) 48 (48) 52 (52) på siste omgang. Skift til p nr 3 og strikk
mønster etter diagram B. Tell ut fra midt på ermet hvor
diagrammet begynner.
Fortsett med rubinrød og glattstrikk. Øk 1 m på hver side

HALSKANT

av merket = 46 (48) 50 (52) 54 (56) m. Gjenta økningene på hver

Fortsett med rubinrød og p nr 2,5. Strikk 2 p glattstrikk og fell

1,5. cm 8 (9) 11 (13) 15 (17) ganger til = 62 (66) 72 (78) 84 (90) m.

9 m jevnt fordelt på 2. p = 87 (93) 99 (105) 111 (117) m. Strikk

Strikk til ermet måler 19 (23) 27 (32) 35 (38) cm fra brettekanten.

3 (3) 4 (4) 4 (4) p glattstrikk, 1 p vr (vr fra retten eller r fra vrangen)

Fell av 8 m midt under ermet (= 4 m på hver side av merket) =

(= brettekant), 4 (4) 5 (5) 5 (5) p glattstrikk. Fell av litt løst. Brett

54 (58) 64 (70) 76 (82) m. Strikk et erme til.

kanten mot vrangen og sy til med løse sting.

BÆRESTYKKET

KANT MED KNAPPER

Sett bakstykket, ene ermet, forstykket og andre ermet

Strikk opp 13-14 m pr 5 cm med rubinrød på p nr 3 fra bunnen

på samme rundp nr 3 = 246 (262) 282 (306) 332 (360) m.

av splitten til toppen av halskanten. Strikk 4 p r fram og tilbake.

Flytt begynnelsen av omgangen til midt bak. Strikk mønster

Fell av med r m fra vrangen.

etter diagram C. På omgangen merket med «splitt», felles
3 m midt bak av til splitt. Strikk videre fram og tilbake. Fortsett

KANT MED KNAPPHULL

med mønster etter diagram D.

Strikkes som kant med knapper, men lag 2 knapphull på 2.
omgang, det øverste ved halskanten. Fell av 2 m til hvert

MONTERING

knapphull. Legg opp 2 nye m over de felte på neste p.

Sy sammen under ermene.

Legg kanten med knapphull oppå den andre kanten og sy til

Brett belegget nederst på ermene mot vrangen og sy til.

nederst. Sy i knappene.
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DIAGRAM A, B, C, D

B
A

Midt på ermet
D

Gjenta

Øk 4 (2) 0 (2) 0 (2) m
jevnt fordelt
= 44 (46) 48 (50) 52 (54) m

Gjenta

Slutt 10 år

Gjenta

Gjenta

C

Fell (14) m jevnt fordelt = (126) m

Slutt 8 år
Slutt 6 år

Fell 19 (14) m jevnt fordelt = 120 (140) m
Fell (10) 0 (0) m jevnt fordelt = (114) 139 (154) m

Slutt 4 år

Fell 13 (12) 20 (20) m jevnt fordelt = 108 (124) 139 (154) m

Slutt 2 år

Fell (17) 12 (12) 0 (0) m jevnt fordelt
= (102) 121 (136) 159 (174) m

Slutt 1 år

Fell 25 (12) 12 (12) 16 (16) m jevnt fordelt
= 96 (119) 133 (148) 159 (174) m

Splitt 4 (6) 8 (10) år

Fell 26 (30) 32 (33) 34 (39) m jevnt fordelt
= 121 (131) 148 (163) 178 (193) m

Splitt 1 (2) år

Fell 10 (12) 12 (12) 16 (16) m jevnt fordelt
= 150 (164) 180 (196) 212 (232) m
Fell 40 (44) 48 (52) 52 (52) m jevnt fordelt
= 160 (176) 192 (208) 228 (248) m

Fell 15 (13) 12 (14) 10 (10) m jevnt fordelt
= 200 (220) 240 (260) 280 (300) m
Fell 15 (13) 14 (16) 16 (20) m jevnt fordelt
= 215 (233) 252 (274) 290 (310) m
Fell 16 (16) 16 (16) 16 (20) m jevnt fordelt
= 230 (246) 266 (290) 306 (330) m
Fell 0 (0) 0 (0) 10 (10) m jevnt fordelt
= 246 (262) 282 (306) 322 (350) m

Strikkes ikke i 1 (2) år
Gjenta

Rubinrød 1320 : R på retten, vr på vrangen
Natur 1301: R på retten, vr på vrangen
Kast
2 m r sammen
Ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over
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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.

10

3

28
10

2,5

32
50 gram = ca 160 meter

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.
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 bruksegen
skapene til bleiebukser, ullundertøy, sokker
og alle typer plagg til sport og fritid.

ULLVUGGE

•
•
•
•
•

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

TIPS! Pure ECO Baby Wool kan toves.
NB! Husk at bleket, hvitt garn IKKE kan
toves (naturhvitt er ikke bleket).
NB! Husk at du kan strikke med Pure ECO
Baby Wool og Baby Ull etter samme
oppskrift.
NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at du
alltid skal følge strikkefastheten som er
oppgitt i oppskriften.

Se også Cortina kjole i marineblå | DG387-01
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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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