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GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
KIDSILK ERLE 56 % kid mohair, 26 % silke,
18 % ull, 50 gram = ca 325 meter

DESIGN

Kari Haugen
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Stor rundp nr 3 og 3,5

STRIKKEFASTHET

22 m rillestrikk på p nr 3,5 = 10 cm
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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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BAKSTYKKE
Legg opp på p nr 3 (89) 95 (101) 108 m. Strikk 5 p rillestrikk
fram og tilbake. Bytt til p nr 3,5. Fortsett fram og tilbake med
3 m rillestrikk i hver side og glattstrikk over de midterste (83)
89 (95) 102 m til arbeidet måler 8 cm. Legg arbeidet til side
mens forstykket påbegynnes.

FORSTYKKE
Legg opp på p nr 3 (89) 95 (101) 108 m og strikk 5 p rillestrikk.

FOR- OG BAKSTYKKET
Flytt for- og bakstykkets m over på en rundp nr 3,5 og strikk
glattstrikk rundt til bakstykket måler (43) 45 (47) 49 cm. Strikk
1 omgang hvor det felles slik i sidene: Fell (4) 5 (6) 7 m, strikk (81)
85 (89) 94 m, fell (8) 10 (12) 14 m, strikk (81) 85 (89) 94 m, fell (4)
5 (6) 7 m. Videre strikkes for- og bakstykke hver for seg.

FORSTYKKET
Strikk glattstrikk fram og tilbake og fell i hver side på hver 2.
p 2,2,1,1,1 m = (67) 71 (75) 80 m igjen. Samtidig, når ermehullet
(målt rett opp) måler 3 cm, skal de midterste (25) 27 (29)
30 m felles. Strikk hver side for seg slik: Fell til halsen på hver 2.
p 2,2,1,1,1 m. Fortsett uten å felle til ermehullet måler (16) 17 (18)
19 cm. Fell av de siste (14) 15 (16) 18 m.

BAKSTYKKET
Fell til ermehull som på forstykket. Strikk rett opp til ermehullet
er (6) 6 (7) 7 cm kortere enn ermehullet på forstykket. Fell
de midterste (31) 33 (35) 36 m. Strikk hver side for seg slik: Fell til
nakken på hver 2. p 2,1,1 m. Strikk til ermehullet er like langt som
på forstykket. Fell av de siste (14) 15 (16) 18 m.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene.
Hals- og ermehullskanter: Strikk opp m rundt halsåpningen
med p nr 3, ca 11 m pr 5 cm. Strikk rundt 1 omgang vr. Fell
av på neste omgang med r m. Strikk rundt ermehullene
på samme måte.
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Garn brukt
i denne oppskriften

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
at du kan strikke Kidsilk Erle med tynnere
eller tykkere pinner alt etter hvilket resultat
du ønsker.
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18
50 gram = ca 325 meter
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Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

4

FOTO: NILS SKOGSTRØM | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO: KAI HANSEN TRYKKERI

01
02
03
04
05
06
07
08

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_NORWAY

HOUSEOFYARN
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