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BABY ULL

347∙11 SOL STRIPESK JØRT
DESIGN

Liv Inger Espedal

GARN
		
		
		
		
		
		

BABY ULL 100 % merinoull, superwash
merino, 50 g = ca 165 meter
LINE LANGMO PÅFUGL 73 % mohair,
22 % ull, 5 % polyamid,
50 gram = ca 90 meter
COTINGA 70 % merinoull,
30 % alpakka, 50 gram = ca 80 meter
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PINNEFORSLAG

Rundp nr 6

STRIKKEFASTHET
		
		
		

15 m glattstrikk eller 16 m vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr med dobbelt garn
(BABY ULL + COTINGA eller PÅFUGL)
på p nr 6 = 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

STRIPEMØNSTER
1. -8. omgang: Glattstrikk med BABY ULL + COTINGA
9.-16. omgang: Glattstrikk med BABY ULL + PÅFUGL
Gjenta 1. - 16. omgang.

SKJØRTET
Legg opp 112 (136) 160 m med 1 tråd BABY ULL + 1 tråd
PÅFUGL på p nr 6. Strikk rundt i vrangbordstrikk med 2 r,
2 vr til arbeidet måler 12 (13) 14 cm. Strikk 1 omgang glattstrikk
og øk 56 (68) 80 m jevnt fordelt (= 1 m i 2. hver m) = 168 (204)
240 m. Strikk videre rundt i stripemønster til arbeidet måler
ca 68 (71) 74 cm. Fell av.
NB! Ved behov for strammere vrangbord: Træ i transparent
elastisk trådstrikk på innsiden av vrangborddelen.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

BABY ULL
100 % superwash merino
Australsk merinoull
Garnprodusent ITPGroup.no

BABY ULL er et 4-tråds
superwashbehandlet ullgarn spunnet
av australske merinoull i den fineste
fiberkvaliteten. Garnet er velkjent blant
alle som kjenner Dales Baby-kataloger.
Våre Baby-kataloger er blitt rene
samleobjekter, og både garnet og design
har en sterk posisjon blant strikkefolket.
Men husk at du ikke bare kan strikke
myke fine babyplagg. BABY ULL er supert
til fine topper, jumpere og kardigans til
både voksne og barn. BABY ULL har to
veiledende strikkefastheter avhengig av
bruksområdet og hvilken type plagg du
strikker. Husk at det er strikkefastheten
som er oppgitt i oppskriften du skal følge.
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50 gram = ca 165 meter

•
•
•
•

Ullvugge 40 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet I: 28 masker i glattstrikk
på pinne nr 3 = 10 cm
Strikkefasthet II: 32 masker i glattstrikk
på pinne nr 2,5 = 10 cm
50 gram = ca 165 meter

LINE LANGMO PÅFUGL er et eksklusivt,
langfibret og børstet mohairgarn. Dette
gir superlette og luftige plagg som er
elastisk, ikke siger og holder fasongen
perfekt. Vi anbefaler LINE LANGMO
PÅFUGL til alle typer lekre moteplagg,
oversized gensere, jakker og flott tilbehør
til både voksne og barn.

PÅFUGL
73 % mohair • 22 % ull
5 % polyamid
Produsert i EU/Italia

TIPS! LINE LANGMO PÅFUGL egner
seg godt til samstrikk med mange andre
Dale-garn. Miks for eksempel LINE
LANGMO PÅFUGL og ALPAKKA SPACE
DYE. Det gir lette og delikate plagg i flotte
meleringer og er perfekt til enkel rille- og
strukturstrikk. Prøv også å strikke hele
plagg i COTINGA med mønster i LINE
LANGMO PÅFUGL.
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50 gram = ca 90 meter

•
•
•
•
•

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

Strikkefasthet I: 10 masker i glattstrikk på
pinne nr 9 = 10 cm
Strikkefasthet II: 12 masker i glattstrikk på
pinne nr 7 = 10 cm
50 gram = ca 90 meter
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COTINGA
70 % SW merinoull • 30 % alpakka
Produsert i Peru

COTINGA er et 3-tråds garn i superwash
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 strikke-egenskaper.
NB! Husk at du kan strikke med
COTINGA, LERKE PLUSS og FREESTYLE
etter samme oppskrift.
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50 gram = ca 80 meter

•
•
•
•
•

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

Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk
på pinne nr 5 = 10 cm
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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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
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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