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PURE ECO BABY WOOL

324·07 SMÅMANN BLEIEBUKSE
DESIGN

Dale Garn

GARN

PURE ECO BABY WOOL 100 % økologisk ull,
50 gram = ca 160 meter

STØRRELSER

3

(6)

9

PLAGGETS MÅL
Livvidde ca

51

(54)

57

(60)

cm

GARNFORBRUK
Ca

2

(2)

3

(3)

nøster

PINNEFORSLAG

Stor rundp og strømpep nr 3

STRIKKEFASTHET

27 m rillestrikk på p nr 3 = 10 cm

(12/18) mnd

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.

Legg opp 70 (74) 78 (82) m på rundp nr 3 og strikk vrangbord

MONTERING

fram og tilbake slik: (1. p = vrangen) Strikk 1 kantm, 1 vr, *2 r, 2

Sy sammen buksen i hver side.

vr*, gjenta fra *-*, slutt med 2 r, 1 vr, 1 kantm.

Strikk opp 60 (60) 64 (64) m på strømpep nr 3 rundt benet

På 4. p (= retten) strikkes en hullrad slik: Strikk 1 kantm, 1 r, *2

og strikk 8 omganger rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr.

vr sammen, kast, 2 r*, gjenta fra *-* p ut, slutt med 2 vr sammen,

Fell av med r og vr m.

kast, 1 r, 1 kantm. På neste p strikkes kastet som m viser.

Strikk på samme måte rundt det andre benet.

Strikk vrangbord videre til arbeidet måler ca 2 cm.
Fortsett i rillestrikk (= r på alle p).

SNOR

Når arbeidet måler 13 (14) 15 (16) cm, felles det av 21 m til ben

Legg opp 4 m på strømpep nr 3 og strikk 4 m r, skyv m

i hver side, fell videre i hver side på hver 2. p 3,2,2,1,1 (3,2,2,1,1)

tilbake til høyre side av p, stram tråden godt og strikk 4 m r.

3,2,2,1,1,1 (3,2,2,2,1,1) m.

Fortsett på denne måten til snoren måler ca 80 cm, eller

Strikk videre og øk 1 m i hver side på hver 2. p til i alt 70 (74)

ønsket lengde.

78 (82) m.

Fell av.

Strikk videre i rillestrikk til arbeidet fra siste økning måler 11 (12)

Eventuelt bruk en strikke mølle.

13 (14) cm.

Trekk snoren i hullraden.

Strikk forhøyning bak slik: Strikk til det står igjen 10 (10) 11 (12) m
på p, snu og strikk til det står igjen 10 (10) 11 (12) m i andre
siden, snu og strikk til det står 20 (20) 22 (24) m igjen på p, snu
og strikk til det står 20 (20) 22 (24) m igjen på p.
Fortsett på denne måten til det står igjen 10 (14) 12 (10) m.
Strikk videre i vrangbordstrikk over alle m som i begynnelsen
av arbeidet.
Fell av med r og vr m.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
Pure ECO Baby Wool er et 4-tråds
ekstra mykt og naturlig garn i ren,
ny ull som har beholdt ullas
opprinnelige egenskaper.
Det betyr maksimal elastisitet
og god varme- og isolasjonsevne
selv når plagget er vått.

PURE

ECO BABY
WOOL
100 % økologisk ull
GOTS og ICEA-sertifisert garn
Produsert i Italia
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28
10

2,5

32
50 gram = ca 160 meter

Anbefalt strikkefasthet I:
28 masker i glattstrikk
på pinne nr 3 = 10 cm.
Strikkefasthet II:
32 m i glattstrikk
på p 2,5 = 10 cm.
50 gram = ca 160 meter.

•
•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskepose
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 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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