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DESIGN

Liv Inger Espedal

GARN

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

Liten og stor rundp og strømpep nr 4
Liten rundp nr 3,5

STRIKKEFASTHET

22 m dobbel perlestrikk på p nr 4 = 10 cm
24 m vrangbordstrikk 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

DOBBEL PERLESTRIKK

Fell av med r og vr m.

1. p: Strikk *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*.
2. p: Strikk r over r og vr over vr.

FORSTYKKET

3. p: Strikk *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*.

Strikk som bakstykket og fell til raglan til det gjenstår 38 (38)

4. p: Strikk vr over vr og r over r.

38 (42) 44 m.

Gjenta disse 4 p.

Fell av med r og vr m.

For- og bakstykket strikkes hver for seg.

ERMENE
Legg opp 32 (34) 34 (36) 38 m med lys grå melert på

BOLEN

strømpep nr 4 og strikk vrangbordstrikk med 2 r 2 vr, fram og

Bakstykket:

tilbake. Øk 1 m i hver side, på hver 2. cm (likt alle størrelser)

Legg opp 76 (80) 84 (92) 96 m med grå melert på p nr 4

til i alt 58 (62) 66 (70) 74 m.

og strikk 4 cm vrangbord med 2 r, 2 vr fram og tilbake.

Strikk til ermet måler 26 (33) 36 (38) 40 cm.

Fortsett i dobbel perlestrikk og strikk til arbeidet måler

De 10 ytterste m i hver side strikkes i vrangbordstrikk, 2 r, 2

30 (33) 36 (37) 42 cm.

vr, uten felling, de resterende m strikkes også i vrangbordstrikk,

Fell til raglan i hver side slik: Fell ved å strikke 2. og 3. m

samtidig som det felles for raglan ved å strikke 2 m r

i hver side r sammen på hver 2. p. Gjenta fellingene til det

sammen, på hver 2. p. Strikk 11. og 12. m innenfor hver kant

gjenstår 18 (18) 18 (22) 24 m.

sammen. Strikk til det gjenstår 20 m, fell av 10 m i høyre side.
Fortsett felling nå på den siden av vrangbordfeltet som
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vender mot midten, fell av 2 m ytterst på hver 2. p til gjenstår 2 m.

Sett ett merke i hvert hjørne i halsen foran, strikk 2 m

Fell av.

sammen på hver side av hvert merke på hver 2. omgang.

Strikk et erme til på samme måte, men speilvendt

Strikk 8 omganger rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Fell

(fell av 10 m i venstre side)

av med r og vr m.

MONTERING
Sy ermene til for- og bakstykket, raglan mot raglan.
Sy sammen ermet
Sy for- og bakstykket sammen i sidene.
Sy sammen under ermene.

HALSKANT
Strikk opp 34 (34) 34 (36) 40 m langs nakke (inkludert m
langs vrangbordfeltene), 12 m i siden, 34 (34) 34 (36) 40 m
langs hals, og 12 m i siden, med grå melert på p nr 3,5
= 92 (92) 92 (96) 104 m.
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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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FOTO: ANNE LISE NORHEIM | STYLIST: NINA KVESETH OG SIV JUNE O. SKANDSEN, MAZEAGENCY/MAZEHAIR | MODELLER: IDOLLOOKS | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO OG TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI | TAKK TIL SELECTED TASTASENTERET OG STYLISTENE FOR LÅN AV KLÆR
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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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