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Anne-Kirsti Espenes

GARN
		
		

PURE ECO FUR 70 % økologisk ull,
25 % alpakka, 5 % polyamid,
50 gram = ca 55 meter
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GARNFORBRUK
Natur 1101
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PINNEFORSLAG

Liten og stor rundp nr 7

STRIKKEFASTHET

10 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm
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PURE ECO FUR

nøster

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

FORSTYKKET

MONTERING

Legg opp 37 (40) 43 (46) 48 m på stor rundp nr 7. Strikk 3 p r,

Sy sammen på skuldrene.

fram og tilbake, med 1. p fra vrangen (= 2 riller) og videre

Merk av til ermehull målt fra skulderen og 15 (16) 17 (18)

glattstrikk. NB! Den ytterste m i hver side strikkes r på alle

19 cm ned langs sidene. Sy sidesømmen fra ermehullet til

p = kantm. Når arbeidet måler 35 (39) 43 (45) 48 cm, felles

5 cm gjenstår av forstykket, slik at det blir en splitt nederst

de midterste 9 (10) 11 (12) 12 m av til halsen. Strikk hver side

på hver side. (Bakstykket skal være 5 cm lengre enn forstykket.)

for seg og fell på hver 2. p til halsen 2 m 1 gang og 1 m 1 gang
= 11 (12) 13 (14) 15 m igjen til skulder. Strikk til arbeidet måler

HØY HALS

41 (45) 49 (52) 55 cm. Fell av. Strikk den andre siden på samme

Begynn på den ene skulderen. Legg tråden under kanten

måte, men speilvendt.

og strikk fra retten opp 46 (48) 50 (52) 54 m, jevnt fordelt
på en liten rundp nr 7. Strikk 10 (12) 14 (15) 16 cm glattstrikk

BAKSTYKKET

rundt, og deretter 1 omgang vr. Fell av litt løst.

Legg opp 37 (40) 43 (46) 48 m på stor rundp nr 7. Strikk
3 p r fram og tilbake med 1. p fra vrangen (= 2 riller) og videre
glattstrikk. NB! Den ytterste m i hver side strikkes r på alle
p = kantm. Strikk til arbeidet måler 44 (48) 52 (55) 58 cm. Fell
av de midterste 13 (14) 15 (16) 16 m til nakken. Strikk hver side
for seg, og fell på 2. p 1 m til nakken = 11 (12) 13 (14) 15 m igjen
til skulder. Strikk til arbeidet måler 46 (50) 54 (57) 60 cm. Fell
av. Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

HOUSE OF YARN | DALE GARN | PURE ECO FUR | DG348·16

2

HOUSE OF YARN | DALE GARN | PURE ECO FUR | DG348·16

3

GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
PURE ECO FUR er et lett og luftig
«pelsgarn» som gir en flosset overflate.
Garnet har beholdt ullas opprinnelige
egenskaper. Det betyr maksimal elastisitet
og god varme- og isolasjonsevne selv når
plagget er vått.

PURE

ECO FUR
70 % økologisk ull • 25 % alpakka
5 % polyamid
GOTS og ICEA-sertifisert garn
Produsert i EU/Italia

PURE ECO FUR passer til alle strikkeplagg.
Og som effektgarn til kanter, luer og
annet tilbehør. På grunn av egenskapene
anbefales garnet spesielt til baby og barn,
og til alle som verdsetter plagg i den aller
beste ull-/alpakkakvaliteten.
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50 gram = ca 55 meter

•
•
•
•
•

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

Strikkefasthet: 10 masker i glattstrikk
på pinne nr 7 = 10 cm
50 gram = ca 55 meter

HOUSE OF YARN | DALE GARN | PURE ECO FUR | DG348·16

4

02
03
04
05
06
07
08

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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