BASIC
LUKSUSMOHAIR
MODELL 278-12
PÅFUGL

#DALEGARN #DG
#HOUSEOFYARN_NORWAY

4,5+5

PÅFUGL

278∙12 BASIC LUKSUSMOHAIR
DESIGN

Dale Garn

GARN

PÅFUGL, 73 % mohair, 22 % ull,
5 % polyamid, 50 gram = ca 90 meter

STØRRELSER

(XXS-XS)

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Lengde
Ermelengde

(101)
(70)
(48)

FARGEFORSLAG
PÅFUGL

3041 Lys beige

GARNFORBRUK
PÅFUGL

(400)

PINNEFORSLAG

Rundp nr 4,5 og 5

S

(M)

L-XL

106
72
49

(112)
(74)
(50)

117
76
51

cm
cm
cm

(450)

500

g

450

STRIKKEFASTHET 15 m = 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

BAKSTYKKET

(152) 160 (168) 176 m. Sett et merke i hver side med (76) 80

Legg opp på p nr 4,5 (78) 82 (86) 90 m. Strikk fram og tilbake

(84) 88 m til hver del. Strikk til arb måler (52) 53 (54) 55 cm.

2 r, 2 vr (5) 5 (6) 6 cm. Skift til p nr 5 og fortsett fram og

Del arb i sidene og strikk hver del ferdig for seg.

tilbake i glattstrikk til arb måler (6) 6 (7) 7 cm. Legg arb til
side.

FORSTYKKET
Fortsett fram og tilbake med glattstrikk til arb måler (68) 70

FORSTYKKET

(72) 74 cm. Fell av de midterste (32) 32 (34) 34 m for halsen.

Strikkes på samme måte som bakstykket.

Strikk hver side for seg og fell videre av for halsen 1,1 m på
annen hver p = (20) 22 (23) 25 m igjen til skulder. Fell av når

FOR-OG BAKSTYKKET

arb måler oppgitt lengde. Strikk andre side på samme måte,

Sett m fra for-og bakstykket inn på samme p og strikk rundt i

men motsatt.

glattstrikk over alle m. Fell jevnt fordelt 4 m på første omg =
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BAKSTYKKET:
Fortsett fram og tilbake til arb måler samme lengde som
forstykket og fell passe løst av alle m. (Det felles ikke for
nakke).

MONTERING
Sy sammen på skuldrene.

ERMER
Legg opp (36) 36 (40) 40 m. Strikk rundt 2 r, 2 vr (5) 5 (6) 6
cm. Fortsett rundt med glattstrikk og øk 1 m på hver side av
en r midtm midt under ermet ca hver (3,5) 3,5 (3,5) 3 cm (11)
12 (12) 14 ganger = (58) 60 (64) 68 m. Fell passe løst av ved
hel ermelengde. Strikk et erme til på samme måte.
Sy i ermene: Fest midt på ermet midt på skulderen og midt
under ermet i ermehullets underkant, beg på skulderen og sy
hver side for seg.

GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
Påfugl er et luftig og pusete mohairgarn i
luksusklassen. Garnet egner seg perfekt til
lette og supermyke gensere, kardigans og
alle typer tilbehør.
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Strikkefasthet I: 10 masker i glattstrikk på
pinne nr 9 = 10 cm.

PÅFUGL
73 % mohair, 22 % ull,
5 % polyamid
Produsert i EU

50 gram = ca 90 meter

Strikkefasthet II: 12 masker i glattstrikk på
pinne nr 7 = 10 cm.

•
•
•
•
•

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
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON
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