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DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

PURE ECO WOOL 70% økologisk ull,
30 % alpakka, 50 gram = ca 112 meter

STØRRELSER
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GARNFORBRUK
Natur 1201
10
Lys beige melert 1205 2
Brun melert 1207
2
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(3)
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(4)
(3)
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PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde (målt
midt bak) ca
Ermelengde (inkl
8 cm oppbrett) ca

nøster
nøster
nøster

PINNEFORSLAG

Liten og stor rundp og strømpep nr 4 og 5

TILBEHØR

8-9 knapper

STRIKKEFASTHET

21 m glattstrikk og mønsterstrikk
på p nr 4 = 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

Første og siste m er kantm og strikkes hele tiden r.

FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 184 (208) 232 (256) 280 med natur på rundp nr 5
og strikk vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen) Strikk
1 kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 kantm.
Strikk til arbeidet måler 16 cm, strikk 1 p glattstrikk, samtidig
som m-tallet reguleres til = 185 (209) 231 (255) 279 m.
Skift til rundp nr 4 og strikk rundt i glattstrikk og mønster
etter diagram A, begynn ved pil for valgt størrelse.
Samtidig som det på 1. omgang legges opp 3 m i begynnelsen
av omgangen. Disse 3 m + kantm = 5 m (som nå strikkes
videre i glattstrikk) er klippem og er ikke med i videre m-tall
eller mønster.
Fortsett med natur og strikk glattstrikk til arbeidet måler 49
(50) 51 (52) 53 cm. Fortsett med mønster etter diagram B,
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Strikk glattstrikk og fortsett med mønster etter diagram B,
samtidig som det felles til raglan ved hvert merke slik:
Strikk 2 vridd r sammen før hvert merke og 2 r sammen
etter hvert merke.
Gjenta raglan fellingen på hver 2. omgang i alt 6 ganger
= 243 (275) 309 (341) 373 m (+ 5 klippem). Sett et merke.
Når mønsteret er ferdig, fortsett med glattstrikk og natur
til hel lengde.
På hver 3,5. (3,5.) 3,5. (4.) 4. cm felles 33 (40) 48 (54) 62 m
jevnt fordelt i alt 4 ganger (likt alle størrelser)
= 115 (115) 117 (125) 125 m.
Strikk til arbeidet fra merket måler ca 15 (16) 16 (17) 18 cm.
På neste omgang felles de 5 oppklippsm av og m-tallet

DIAGRAM A, B
Natur
Lys beige melert
Brun melert

DIAGRAM

begynn ved pil for valgt størrelse. Strikk til pil for fell til
ermehull og fell slik: Strikk 38 (44) 49 (55) 61 m (= høyre
forstykke), fell av 11 m til ermehull, strikk 85 (97) 109 (121) 133
m (= bakstykket), fell av 11 m til ermehull, strikk 38 (44) 49

Fell til
ermehull

(55) 61 m (= venstre forstykke).
Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 32 (32) 36 (40) 40 m med natur på strømpep nr 5
B

og strikk vrangbord rundt med 2 r, 2 vr til arbeidet måler
16 cm (8 cm skal bretts utover).
Skift til strømpep nr 4 og strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig
som det økes jevnt fordelt til = 48 (50) 54 (56) 56 m.
Sett et merke rundt 1 m midt under erme.
Fortsett med glattstrikk og mønster etter diagram A, tell ut fra
midt på erme hvor diagrammet begynner.
Skift til natur og øk 1 m på hver side av merkem, gjenta
økningene på hver 2.5. cm (likt alle størrelser) til i alt 76 (80)
86 (90) 94 m.
Når arbeidet måler 41 (42) 43 (44) 45 cm strikkes
mønster etter diagram B, tell ut fra midt på ermet
hvor diagrammet begynner.
Strikk til pil for fell for ermehull. Fell av 11 m (merkem + 5 m
på hver side) midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et erme til på samme måte.

A

BÆRESTYKKET
Sett alle delene inn på rundp nr 4. Høyre forstykke, høyre
erme, bakstykket, venstre erme og til slutt venstre forstykke
= 291 (323) 357 (389) 421 m.
Sett et merke i hver sammenføyning.
Omgangen begynner midt foran (med 5 klippem i begynnelsen
og slutten av omgangen).
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Strikk vr-bord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen) Strikk 1
kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 kantm.
Strikk til kanten måler 5 cm. Fell løst av med r og vr m.
Merk av for 7 (7) 8 (8) 8 knapper jevnt fordelt, det nederste
3 m fra oppleggskanten, det siste skal være i halskanten

HØYRE FORKANT
Strikk som venstre forkant, men med knapphull tilsvarende
merkene, når kanten måler 3 cm.
Knapphull: Fell av 3 m, på neste p legges opp 3 nye m over
de felt m.

BELEGG OVER KLIPPEKANT
Legg opp 5 m med natur på p nr 4 og strikk glattstrikk
fram og tilbake.
Strikk til kanten er like lang (lett strukket) som oppklippskanten.
Strikk et belegg til på samme måten.
Sy belegget til over klippekanten på hver side.

HALSKANT
Sett m fra hjelpep over på rundp nr 4 og strikk opp 11 m over
hver forkant, og strikk vrangbord fram og tilbake slik:
reguleres til 108 (108) 112 (116) 116 m.
Sett m på en hjelpep.

MONTERING
Sy 2 maskinsømmer med korte sting på hver side av midtm
av de 5 oppklippsm midt foran, og klipp opp mellom
sømmene.

VENSTRE FORKANT

(1. p = vrangen) Strikk 1 kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 kantm.
Samtidig som m-tallet over m fra hjelpep reguleres til 98
(98) 102 (106) 106 m = 120 (120) 124 (128) 128 m.
Strikk til halskanten måler 5 cm.
NB! Husk det siste knapphullet, når halskanten måler ca 3 cm.
Fell løst av med r og vr m.
Sy sammen under ermene.
Sy i knapper.

Strikk opp ca 196 (200) 204 (208) 212 m med natur
på p nr 5 langs venstre forkant. M-tallet må være delelig på 4.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
Dale Pure ECO Wool er et rundspunnet,
lett og mykt garn som har beholdt ullas
opprinnelige egenskaper. Det betyr
maksimal isolasjonsevne og elastisitet,
og at ullplagget kan absorbere 40 % fukt
uten å føles vått.

PURE

ECO WOOL
70 % økologisk ull • 30 % alpakka
GOTS-sertifisert garn.
Produsert i Italia.

Dale Pure ECO Wool passer til alle typer
strikkeplagg, og blir like flott uansett
strikketeknikk.
Strikkefasthet: 21 masker
i glattstrikk på pinne nr 4 = 10 cm.
50 gram = 112 meter

21

4

10
50g = ca 112m

•
•
•
•

Ullvugge 30° C
Vrenges før vask
Bruk vaskepose
Bruk vaskemiddel for ull/silke
– gjerne økologisk
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt

GOTS-sertifisering er din garanti for at:
• Ulla kommer fra økologiske sauefarmer som holder de strengeste kriteriene for etisk dyrehold som ivaretar dyrenes helse og velferd.
• Fargestoffene er valgt ut fra de strengeste økologiske standarder, noe som reduserer risikoen for allergier, sykdom og skade på miljøet.
Derfor velger du GOTS-sertifisert garn Dale Pure ECO Wool og Dale Pure ECO Fur er økologiske garn sertifisert av *1) ICEA (Italian Institute
of Ethical and Environmental Certification) som er i samsvar med *2) GOTS – Global Organic Textile Standards.
Etisk forbruk og dyrevelferd. Dale Pure ECO er et garnkonsept for deg som vil ha glede og nytte av ullas opprinnelige egenskaper.
Og for deg som er opptatt av helse, dyrevelferd og miljø.

*1) ICEA – Italian Institute of Ethical and Environmental Certification. Les mer om ICEA her: www.icea.info.
*2) GOTS – Global Organic Textile Standards. Lese mer om GOTS her: www.global-standard.org
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DALE-GARN
INSTAGRAM: HOUSEOFYARN_NORWAY
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