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DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

GARN
		
		

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

STØRRELSER
Genser
Lue

2
2/4

(4)
(6)

6
år

år

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

62
38
26

(65)
(42)
(29)

70
46
32

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Jakke
Dus sjøgrønn 1411
Petrol 1416
Korngul 1409
Natur 1401
Lue
Petrol 1416

5
(5)
6
nøster
1
(1)
2
nøster
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG
		

Stor rundp og strømpep nr 3 og 4
Strømpep nr 3,5 til lue

TILBEHØR

6

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

1 nøste til begge størrelser

(7)

7

knapper

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.

Alternativt garn: PURE ECO WOOL, FALK,
HEILO eller LERKE

FORKORTELSER
		

JA KKE

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

117 (125) 131 m.
Legg arbeidet til side og strikk ermene.

FOR- OG BAKSTYKKE

ERMENE

Legg opp 131 (135) 139 m med dus sjøgrønn på rundp

Legg opp 38 (40) 44 m med petrol på strømpep nr 3 og strikk

nr 3 og strikk 4 cm vrangbord fram og tilbake slik: (1. p =

4 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

vrangen) Strikk 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* p ut.

Skift til dus sjøgrønn og p nr 4. Strikk 2 omganger glattstrikk,

Legg opp 4 nye m på slutten av p, disse m er oppklippsm

samtidig som det på 1. omgang økes jevnt fordelt 2 m =

og er ikke med i videre mønster eller m-tall.

40 (42) 46 m.

Skift til rundp nr 4 og strikk 1 omgang glattstrikk og øk jevnt

Sett et merke midt under ermet.

fordelt 2 (6) 12 m = 133 (141) 151 m.

Strikk videre i glattstrikk og mønster etter diagram A, tell ut fra

Strikk videre i glattstrikk til arbeidet måler 26 (29) 32 cm.

midt på ermet hvor diagrammet begynner.

Fell til ermehull slik: Strikk 28 (30) 32 m (=høyre

Skift til dus sjøgrønn, samtidig som det økes 1 m på hver side

forstykket), fell av 8 m (= ermehull), strikk 61 (65) 67 m, fell
av 8 m (=ermehull), strikk 28 (30) 32 m (=venstre forstykket) =

av merket. Gjenta økningene på hver 4. (4.) 4,5. cm til i alt
50 (54) 58 m.
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Strikk til arbeidet måler 26 (29) 32 cm.
Fell av 8 (8) 10 m (= 4 (4) 5 m på hver side av merket) = 42 (46)
48 m.

LUE
Legg opp 96 (104) m med petrol på liten rundp eller strømpep
nr 3,5 og strikk vrangbordstrikk rundt med 1 r, 1 vr.

Legg arbeidet til side og strikk et erme til på samme måte.

Strikk til arbeidet måler 28 (30) cm.
Strikk 2 r sammen omgangen rundt = 48 (52) m.

BÆRESTYKKET

Strikk 2 r sammen omgangen rundt = 24 (26) m.

Sett høyre forstykke, ermet, bakstykket, ermet og venstre
forstykke inn på rundp nr 4 = 201 (217) 231 m (+ oppklippsm).
Sett et merke i hver sammenføyning.

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m, stram og fest tråden
godt.

Strikk 1 omgang glattstrikk over alle m og fell 0 (4) 6 m jevnt
fordelt = 199 (213) 225 m. *På neste omgang felles det
til raglan ved å strikke 2 vridd r sammen før hvert merke
og 2 r sammen etter hvert merke, strikk 1 omgang uten
felling*, gjenta fra *-* i alt 1 (1) 1 ganger = 191 (205) 217 m.
Strikk videre rundt i glattstrikk og mønster etter diagram B.
Strikk og fell som vist i diagrammet = 95 (103) 109 m.
Strikk 1 omgang glattstrikk og fell jevnt 16 (20) 22 m = 79 (83)
87 m. La m være på p.

MONTERING
Sy maskinsømmer i hver side av de midterste oppklippsm midt
foran, og klipp opp mellom sømmene.
Knappekant
(Høyre side gutt/venstre side jente)
Legg opp 11 m med petrol på strømpep nr 3 og strikk fram
og tilbake med denne inndelingen: (1. p = vrangen) Strikk
3 m glattstrikk (belegg over klippekanten) og videre 1 r,
1 vr over de neste 8 m.
Strikk til arbeidet måler ca 39 (43) 47 cm (når det strekkes lett).
Sett m på en tråd.
Merk av for 5 (6) 6 knapper, det nederste ca 1 cm fra
oppleggskanten.
Det siste skal være i halskanten.
Knapphullskant
(Venstre side gutt/høyre side jente)
Strikk som knappekant, men speilvendt og med knapphull
tilsvarende merkene.
Knapphull: Strikk til det gjenstår 4 m. Fell av 2 m, på neste
p legges opp 2 nye m over de felte.
Sy knapp- og knapphulls kanten til i hver side og sy belegget til
over klippekanten.
Halskant
Strikk med petrol. Sett 8 m fra tråden inn på p nr 3 og strikk
videre over 79 (83) 87 m langs halskanten, sett de sist
8 m på p.
Strikk 2 cm vrangbordstrikk fram og tilbake med 1 r, 1 vr. Pass
på at det stemmer over knapp- og knapphullskantene.
Husk det siste knapphullet.
Strikk 1 p r fra vrangen eller i p vr fra retten = brettekant.
Strikk videre 2 cm glattstrikk, strikk ett knapphull tilsvarende
det i vrangbordstrikket.
Fell av.
Brett vrangbordstrikket i halsen dobbel mot vrangen og sy til
med løse sting. Sy rundt knapphullet i halskanten.
Sy i knapper.
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DIAGR A M A, B
Slutt Gjenta
her

Strikkes ikke
2 (4) år

B

A
Strikkes ikke
2 år

Gjenta
Midt på
ermet

Strikkes ikke
2 (4) år

Dus sjøgrønn
Petrol
Natur
Korngul
Strikk 2 r sammen
Slutt Gjenta
her

Strikkes ikke
2 (4) år

A
Gjenta
Midt på
ermet

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 vannavstøtende
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

NB! Husk at du kan strikke med NATURAL
LANOLIN WOOL, LERKE, PURE ECO
WOOL, FALK og HEILO etter samme
oppskrift. NATURAL LANOLIN WOOL kan
toves.
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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