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GARN
		

PURE ECO WOOL 70 % økologisk ull,
30 % alpakka, 50 gram = ca 112 meter
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PINNEFORSLAG
		

Liten og stor rundp og strømpep
nr 3,5 og 4

STRIKKEFASTHET
		
		

22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
27 omganger glattstrikk på
p nr 4 = 10 cm

nøster
nøster

Alternativt garn: NATURAL LANOLIN WOOL, FALK,
LERKE eller HEILO
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

BOLEN

71 (75) 79 m. Når det er strikket 2 (2) 3 (3) 4 cm glattstrikk

Legg opp 156 (168) 180 (192) 204 m med lys grå melert

med lys grå melert, skal mønster etter diagram B strikkes.

på rundp nr 3,5. Strikk vrangbord rundt med 1 r, 1 vr i 5 (5) 6 (6)

Pass på at merket for «midten» kommer midt oppå ermet.

6 cm. Skift til p nr 4, og strikk 2 (2) 3 (3) 4 cm glattstrikk. Strikk

De nye m strikkes med i mønsteret etter hvert som det

så mønster etter diagram A, og deretter ensfarget glattstrikk

økes. Etter mønster, diagram B, strikkes ensfarget glattstrikk

med denimblå til arbeidet måler 32 (35) 38 (40) 42 cm.

med denimblå til ermet måler 33 (36) 38 (40) 43 cm. Fell

Strikk 1 omgang til hvor det felles til ermehull: Fell av 4 m,

av 8 m midt under ermet = 55 (59) 63 (67) 71 m igjen.

strikk 70 (76) 82 (88) 94 m, fell av 8 m, strikk 70 (76) 82 (88)

Strikk det andre ermet på samme måte.

94 m, fell av4 m. Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

BÆRESTYKKE MED RAGLAN
ERMENE

Sett ene ermet, forstykket, andre ermet og bakstykket

Legg opp 44 (46) 48 (50) 52 m med lys grå melert

inn på samme rundp nr 4 = 250 (270) 290 (310) 330 m.

på strømpep nr 3,5. Strikk vrangbord rundt med 1 r, 1 vr i 5 (5)

Strikk glattstrikk med denimblå. Etter 2 omganger settes

6 (6) 6 cm.

merketråder der hvor delene møtes = 4 tråder. Neste omgang

Skift til p nr 4, øk på 1. omgang 3 m jevnt fordelt, og strikk

felles slik: Strikk 2 m r sammen før merketrådene og ta 1 m løs

glattstrikk rundt. Videre økes 2 m midt under ermet hver

av, strikk 1 m r og trekk den løse m over etter merketrådene

3. (3.) 3. (2,5.) 2,5. cm 8 (9) 10 (11) 12 ganger = 63 (67)

= 8 m felt på en omgang. Gjenta disse fellingene hver 2.
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omgang til det er felt 16 (18) 20 (22) 24 ganger = 122 (126)
130 (134) 138 m igjen. Sett 14 (14) 14 (16) 16 m midt foran
på en tråd til halsringing. Strikk videre fram og tilbake. Fell mot
halsen hver 2. p (samtidig som det felles til raglan) 2 m 1 gang,
og deretter 1 m til halsfellingen møter raglanfellingen.
La m stå på p.

HALSKANT
Skift til lys grå melert og liten rundp nr 3,5. Legg tråden
under kanten, og strikk opp ca 4-5 m pr 2 cm der det ble felt
til halsen, og strikk med m som ble satt på en tråd foran (=
1 omgang r med lys beige melert).
Strikk vrangbord rundt med 1 r, 1 vr til halskanten måler
2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm. Fell av med r og vr m.
Sy sammen under ermene.
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DIAGR A M A, B

Gjenta
å mot høyre

A

A

B

Gjenta

Begynn

Gjenta

Gjenta
Gjenta
mot venstre Midt på mot høyre
erme

Lys grå melert 1202
Denimblå 1215
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
PURE ECO WOOL er et rundspunnet, lett
og mykt garn som har beholdt ullas
opprinnelige egenskaper. Det betyr
maksimal elastisitet og god varme- og
isolasjonsevne selv når plagget er vått.

PURE

ECO WOOL
70 % økologisk ull • 30 % alpakka
GOTS og ICEA-sertifisert garn
Produsert i EU/Italia

PURE ECO WOOL passer til alle typer
strikkeplagg, og blir like flott uansett
strikketeknikk. På grunn av egenskapene
anbefales garnet spesielt til baby og barn,
og til alle som verdsetter plagg i den aller
beste ullkvaliteten. Dette er et garn til
både hverdagsplagg og til sportsaktiviteter
som stiller høye krav til kvalitet.

10

4

21-22
50 gram = ca 112 meter

•
•
•
•
•

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

NB! Husk at du kan strikke med PURE
ECO WOOL, NATURAL LANOLIN WOOL,
LERKE, FALK og HEILO etter samme
oppskrift.
Strikkefasthet: 21-22 masker i glattstrikk
på pinne nr 4 = 10 cm
50 gram = ca 112 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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