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DESIGN

Bente Presterud Røvik

GARN

LANOLIN WOOL 100 % ren ny ull,
50 gram = ca 100 meter

NB! Du kan strikke med FALK,
LANOLIN WOOL, LERKE og HEILO
etter samme oppskrift.
		
STØRRELSER
4
(6)
8
(10)
år
PLAGGETS MÅL
Nedervidde ca
Hel lengde midt
bak opp til hette ca

93

(98)

104

(109)

cm

33

(35)

38

(41)

cm

GARNFORBRUK
Sandbeige 1405
Espresso 1406
Natur 1401
Dus grårosa 1410
Petrol 1416
Vårgrønn 1418

5
(5)
6
(6) nøster
3
(3)
4
(4) nøster
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG

Liten og stor rundp nr 3 og 4

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

FORKORTELSER

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

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.

BOLEN

samtidig 1 m i hver side:

Legg opp 204 (216) 228 (240) m med espresso på rundp nr 3

På hver 4. p ytterligere 1 gang, på hver 2. p 10 (9) 8 (7) ganger,

og strikk glattstrikk rundt i 4 cm. Sett et merke. Herfra måles

og på hver p 3 (5) 7 (9) ganger. På neste p felles 11 (12) 13 (14)

arbeidet videre.

skulderm i hver side. Det gjenstår 31 (33) 35 (37) halsm. Fell av.

Skift til rundp nr 4. Strikk rundt i mønster etter diagram A.
Merk av for 19 m i hver side slik: Sett et merke i beg av omg.

FORSTYKKET

Strikk 19 m (= sidem), sett et merke. Strikk 83 (89) 95 (101) m

Strikk og fell i sidene som på bakstykket. Samtidig, når

(= forstykket), sett et merke. Strikk 19 m (= sidem), sett et

arbeidet fra delingen måler 6 cm, felles de midterste 11 (13) 15

merke. Strikk 83 (89) 95 (101) m (= bakstykket).

(17) m av til hals.

Når arbeidet måler 22 (25) 28 (31) cm settes de 19 sidem

Strikk hver side for seg og fell til halsen på hver 2. p (samtidig

i begge sider på hver sin tråd.

som det felles i siden) 4,3,2,1 m.

Hver del strikkes ferdig for seg.

Etter alle sidefellinger er det ingen m igjen på p.

BAKSTYKKET

SKULDERSTYKKENE

= 83 (89) 95 (101) m.

= 19 m.

Strikk fram og tilbake i mønster etter diagram A som før. Fell

Strikk fram og tilbake i mønster som før, legg opp 1 kantm i hver
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DIAGR A M A, B, C
A

Gjenta
B
Gjenta
side på 1. p = 21 m. Kantm strikkes r på alle p.

Slutt her Gjenta Begynn her

Strikk til skulderstykket når opp til halsen (målt langs felling

Midt på ermet

og skulder på for- og bakstykket). Fell 1 kantm i hver side på

C − 4 og 6 år

siste p = 19 m.
Fell av, og strikk det andre skulderstykket på samme måte.

MONTERING
Sy eller mask skulderstykkene til for- og bakstykker, innenfor kantm.

*
*
* *

HETTA
Strikk opp 69 (73) 75 (79) m langs halsen bak og langs begge
sidestykker med p nr 3 og sandbeige. Strikk fram og tilbake i
mønster etter diagram B med 1 kantm i hver side. Tell ut fra

Gjenta

midt bak hvor diagrammet begynner.
Skift til p nr 4 når arbeidet måler 4 cm.
Når hetta måler 21 (23) 25 (27) cm felles de midterste 13 m av.

C 8 og 10 år

I hver side gjenstår 28 (30) 31 (33) m, som strikkes ferdig for seg.
Strikk mønster som før i 3 cm i hver side, mask deretter
delene sammen = midt oppå hetta. Sy sammen åpningen ved
de felte m midt bak.
Hettekant: Strikk opp 11-12 m per 5 cm fra retten rundt langs
hetta og halsen foran med p nr 4 og sandbeige. Det totale
m-tallet må være delelig med 5.
Strikk rundt i mønster etter diagram C for valgt størrelse.

*
*
*

Skift til p nr 3. Strikk 20 (20) 22 (22) omganger brunt til belegg,
og øk til opprinnelig m-tall på 9. (9.) 10. (10.) omg.
Fell av, brett belegget mot vrangen og sy fast.

MONTERING:

Gjenta

Gjenta

* Strikk 1 rille = 1 omgang r og 1 omgang vr

Brett belegget nederst mot vrangen, og sy fast.

Natur
Sandbeige: R fra retten, vr fra vrangen
Sandbeige: Vr fra retten, r fra vrangen
Sandbeige: 2 r sammen
Dus grårosa
Vårgrønn
Petrol
Espresso
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

NATURAL

LA NOLIN
WOOL
100 % ren, ny ull
WOOLMARK-sertifisert garn.
Produsert i EU

Natural Lanolin Wool er et 4-tråds
naturlig ullgarn som ivaretar ullas
opprinnelige egenskaper. Det betyr
maksimal elastisitet og god varme- og
isolasjonsevne selv når plagget er vått.
Etter farging tilsettes lanolin som er
naturlig ullfett som øker ullas selvrensende og fuktabsorberende egenskaper. Det gir deg et garn med de beste
bruksegenskapene til f.eks. bleiebukser,
ullundertøy, sokker og alle typer plagg til
sport og fritid.

10

4

22
50 gram = ca 100 meter

•
•
•
•
•

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

Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne nr 4 = 10 cm.
50 gram = ca 100 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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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

HOUSEOFYARN
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