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SYNNE HALS & LUE

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
FALK 100 % ren ny ull - superwash,
50 gram = 106 meter

DESIGN

Dale Garn

PLAGGETS MÅL
Hals

ca 30 x 180 cm

GARNFORBRUK
Hals
Lys grå melert 0004
Lue
Lys grå melert 0004

350 g

PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 5

TILBEHØR

Pelsdusk til luen

STRIKKEFASTHET
		

18 m bjørnebærmønster med
dobbel tråd på p nr 5 = 10 cm

100 g

Alternativ garn : PURE ECO WOOL, NATURAL LANOLIN WOOL,
LERKE, PURE LINO
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

se side 3
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Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
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BJØRNEBÆR-MØNSTER
1. p (retten): Vr
2. p (vrangen): 1 r, * Strikk 3 m i 1 m ved å strikke 1 r, 1 vridd r,
1 r i samme m, strikk 3 m vr sammen *, gjenta fra * til *, slutt
med 1 r.
3. p: Vr
4. p: 1 r, * Strikk 3 m vr sammen, strikk 3 m i neste m ved
å strikke 1 r, 1 vridd r, 1 r *, gjenta fra * til *, slutt med 1 r.
Gjenta disse 4 p hele tiden.

HA LS
Legg opp 54 m med dobbel tråd på p nr 5. Strikk fram og
tilbake Bjørnebærmønster hele tiden til arb måler ca 180
cm. Fell av etter 4.p. Sy sammen kortsidene.

LUE
Legg opp 46 m med dobbel tråd på p nr 5. Strikk fram
og tilbake Bjørnebærmønster hele tiden til arb måler
ca 50 cm. Fell av etter 4.p. Sy sammen kortsidene. Tråkle
en tråd rundt ene åpningen og snurp sammen og fest godt.
Sy en pelsdusk i toppen av luen.
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Garn brukt
i denne oppskriften

FALK
100 % ren ny ull – superwash
Sør-Amerikansk ull
Garnprodusent ITPGroup.no

FALK er et 4-tråds superwashbehandlet garn i ren, ny ull. Falk er et virkelig
flerbruksgarn. Du velger Falk til barnhageklær, kofter, skigensere samt gensere
og jakker til både liten og stor. Dessuten
passer det til alt av tilbehør fra votter og
vanter til støvelfôr, luer, skjerf og halser.
Falk blir like fint uansett strikketeknikker.
Flerfarget mønsterstrikk, fletter og aranmønster, rille- og hullstrikk og alle typer
strukturmønster passer i Falk.
NB! Husk at du kan strikke med Falk,
Natural Lanolin Wool, Pure ECO Wool
og Lerke etter samme oppskrift.
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50 gram = ca 106 meter

•
•
•
•

Ullvugge 40 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

VANLIGE FORKORTELSER
m=maske • r=rett •
vr=vrang • str=strikk • p=pinne •
omg=omgang •
vr-bord=vrangbord •
glattstr=glattstrikk •
vrangbordstr=vrangbordstrikk •
kantm=kantmaske •
arb=arbeidet •
beg=begynn • sm=sammen •
g=gram
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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_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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