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DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

COTINGA 70 % merinoull,
30 % alpakka,
50 gram = ca 80 meter
ERLE 56 % kid mohair, 26 % silke,
18 % ull, 50 gram = ca 80 meter

STØRRELSER
Genser
Vest
PLAGGETS MÅL
Genser
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
Vest
Overvidde ca
Hel lengde ca
GARNFORBRUK
Genser
COTINGA
Blågrønn 6054
ERLE
Petrol 6054
Vest
COTINGA
Mosegrønn 8231
Dus blå 5711
Mørk grå 5685
Blågrønn 6054
Sennepsgrønn 9024
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Genser
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Stor og liten rundp og
strømpep nr 7
Stor og liten rundp nr 8

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

13 m rillestrikk med 1 tråd COTINGA
og 1 tråd ERLE på p nr 7 = 10 cm
10 m glattstrikk med 2 tråder
COTINGA på p nr 8 = 10 cm

RILLEGENSER
Legg opp 94 (102) 106 (114) m med 1 tråd COTINGA og 1
tråd ERLE på rundp nr 7 og strikk mønster rundt etter
diagram A. Strikk til arbeidet måler 36 (39) 42 (43) cm.
Del arbeidet i hver side med 47 (51) 53 (57) m til for- og
bakstykket.

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.

BAKSTYKKET
= 47 (51) 53 (57) m.
Strikk mønster videre fram og tilbake til arbeidet måler ca 48
(52) 56 (58) cm. Fell av med r m på siste p i diagram A.

FORSTYKKET
Strikk som bakstykket.
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ERMENE
Legg opp 23 (25) 27 (27) m med 1 tråd COTINGA og 1 tråd
ERLE på strømpep nr 7 og strikk mønster rundt etter diagram
A. Strikk til arbeidet måler 34 (37) 40 (41) cm.
Samtidig når arbeidet måler 2 cm økes 2 m midt under
ermet. Gjenta økningene på hver 6. (7.) 7. (5.) cm til i alt 33
(35) 37 (41) m.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene, la det stå igjen en åpning på ca 22
(23) 24 (24) cm (ikke fest elle klipp av tråden).
Sy i ermene.

COTAVEST
Hele vesten strikkes i dobbelt garn.
Legg opp 100 (120) m med mosegrønn på rundp nr 8 og
strikk 4 omganger rundt med 2 r, 2 vr.
Strikk 1 omgang r. Strikk videre i glattstrikk og mønster etter
diagram B.
Når arbeidet måler ca 28 (30) cm, felles det til ermehull i
hver side slik: Fell av 2 m, strikk 45 (55) m videre med
mønster som før, fell av 5 m, strikk 45 (55) m videre med
mønster som før, fell av 3 m.
Strikk for- og bakstykket ferdig for seg.

BAKSTYKKET
= 45 (55) m.
Strikk mønster etter diagram B videre fram og tilbake til
arbeidet måler 42 (46) cm. Fell av de midterste 23 (27) m og
strikk hver side for seg.
Strikk videre fram og tilbake og fell 1 m mot nakken = 10 (13)
skulderm. Strikk til arbeidet måler 44 (48) cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET
Strikk som bakstykket, men når arbeidet måler 38 (42) cm
felles de midterste 17 (21) m av til hals.
Strikk videre fram og tilbake og fell på hver 2. p 1,1,1,1 m mot
halsen = 10 (13) skulderm. Strikk til arbeidet måler 44 (48)
cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene.
Halskant
Strikk opp 64 (68) 72 (76) m med mosegrønn på liten rundp
nr 8 og strikk 4 omganger rundt i vrangbord strikk med 2 r, 2
vr. M-tallet må være delelig på 4.
Ermekanter
Strikkes på samme måte som halskant.
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DIAGR A M A, B
B

A
Gjenta

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Gjenta

Gjenta

Mosegrønn
Mørk grå
Dus blå
Blågrønn
Sennepsgrønn
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

ERLE
56 % kid mohair
26 % silke, 18 % ull
Produsert i EU

COTINGA
30 % alpakka, 70 % merinoull
Produsert i Peru

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 du kan også strikke Erle tykkere pinner
og få et ennå lettere og luftigere resultat.
Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk
på pinne nr 5,5 = 10 cm.
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5,5

18
50 gram = ca 325 meter

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

50 gram = ca 325 meter.

Cotinga er et 3-tråds garn i merinoull og
Alpakka som gir myke, kløfrie og
luftige plagg. Det passer supert til
gensere, jakker, tykkere kofter, vester og
alle typer tilbehør til både voksne og barn.
Tykkelsen gir fin effekt i flette- og
hullstrikk og enkle strukturer i rette og
vrange masker.
På pinne nr 5 går det raskt, og her får du
et garn med svært gode strikkeegenskaper.
Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk
på pinne nr 5 = 10 cm.
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5

18
50 gram = ca 80 meter

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

50 gram = ca 80 meter.
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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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