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GARN
		

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

STØRRELSER

6

(8)

10

(12)

14

år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

71
46
33

(77)
(50)
(36)

82
54
39

(88)
(57)
(41)

93
60
43

cm
m
cm

GARNFORBRUK
Stålgrå 1402
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nøster

PINNEFORSLAG
		

Stor og liten rundp nr 3,5 og 4
Hjelpep

TILBEHØR

8

STRIKKEFASTHET
		
		

22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
15 m flettemønster på p nr 4
= 5,5 cm

(8)

9

(9)

9

knapper

Alternativt garn: PURE ECO 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

FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 158 (170) 182 (194) 206 m på rundp nr 3,5. Strikk

Det samme gjøres også i glattstrikkfeltet mellom diagram

vrangbord med 2 r, 2 vr fram og tilbake i 5 (5) 6 (6) 6 cm. (1.

B og diagram C. Videre strikkes delene hver for seg. Det skal

p begynner og slutter med 2 r). Siste p i vrangborden skal være

være 42 (45) 48 (51) 54 m til hvert forstykke, og 91 (97) 103

på vrangen, og på denne p skal antall m justeres til 159 (171)

(109) 115 m til bakstykket.

183 (195) 207.
Skift til p nr 4, og strikk slik (1. p fra retten): Mønster etter

HØYRE FORSTYKKE

diagram A, 15 (21) 27 (33) 39 m vr, mønster etter diagram

Legg opp 1 m mot ermehullet = kantm. Den strikkes r på alle

B, 15 (21) 27 (33) 39 m vr og til slutt mønster etter diagram

p. Fortsett med mønster og glattstrikk som før. Når ermehullet

C. M som ble strikket vr mellom feltene med mønster skal

måler 10 (11) 11 (12) 13 cm, felles de ytterste 7 (8) 9 (11)

strikkes r på vrangen slik at det blir omvendt glattstrikk.

12 m mot halsen av. Fell videre på hver 2. p 2,1,1,1 m = 31 (33)

Fortsett med denne inndelingen i mønster og glattstrikk.

35 (36) 38 m igjen. Strikk til ermehullet måler 15 (16) 17 (18)

NB! På 1. p økes 2 m i hver av flettene. Antall m blir derfor

19 cm. Fell av.

etter 1. p 177 (189) 201 (213) 225 m.
Når arbeidet måler 32 (35) 38 (40) 42 cm skal den midterste

VENSTRE FORSTYKKE

m i glattstrikkfeltet mellom diagram A og diagram B felles av.

Strikk som det høyre.
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skal vises minst mulig kan det være lurt å øke slik, på p som
strikkes fra vrangen:
Plukk opp tråden mellom de 2 ytterste m, og strikk den
som 1 vridd r. Gjenta økingene hver 2. cm til det er økt i alt
13 (14) 15 (15) 16 ganger. Det skal nå være 74 (78) 82 (86)
92 m. Strikk til arbeidet måler 33 (36) 39 (41) 43 cm og fell
på siste p 2 m i hver flette (tilsvarende de 2 m som ble økt
i begynnelsen). Fell av.
Sy sammen på skuldrene.

HETTE
Bruk p nr 3,5. Legg tråden under kanten, strikk fra retten opp
10-11 m pr 5 cm der det ble felt til halsen, og ta med m fra
tråden.
Sett et merke rundt 3 m midt på p = midtm. Disse 3 m skal
være midt over mønsteret på bakstykket. Strikk 1 p r fra
vrangen, hvor antall m justeres til 79 (85) 91 (97) 103. Det skal
være 38 (41) 44 (47) 50 m på hver side av midtm.
Neste p (retten) strikkes slik: 1 kantm (strikkes r på alle p) 2 r,
2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r (disse 11 m er like for alle størrelser). Videre
strikkes 27 (30) 33 (36) 39 m i vrangbordstrikk, 1 r, 1 vr.

BAKSTYKKET
Legg opp 1 m i hver side = kantm. Disse strikkes r på alle p.
Strikk rett opp til bakstykket er 2 cm kortere enn forstykkene.
Sett de midterste 29 (31) 33 (37) 39 m på en tråd. Strikk hver
side for seg, og fell på 2. p 1 m til nakken. Strikk til bakstykket
er like langt som forstykkene. Fell av de siste 31 (33) 35 (36)
38 m.

ERMENE
Legg opp 44 (46) 48 (52) 56 m på rundp nr 3,5. Strikk 5 (5)
6 (6) 6 cm vrangbord med 2 r, og 2 vr fram og tilbake.
NB! Begynn og avslutt 1. p av vrangborden i de ulike
størrelsene med 1 r (2 r) 1 r (1 r) 1 r. Siste p i vrangborden skal
strikkes fra vrangen.
Skift til p nr 4 og strikk slik (1. p fra retten): 3 (3) 4 (5) 6 vr,
mønster etter diagram D, 8 (10) 10 (12) 14 vr, mønster etter
diagram D og til slutt 3 (3) 4 (5) 6 vr. M som ble strikket
vr mellom feltene med mønster skal strikkes r på vrangen
slik at det blir omvendt glattstrikk. Fortsett med denne
inndelingen i mønster og glattstrikk. NB! På 1. p i diagram
D økes 2 m i hver av flettene. Når arbeidet fra vrangborden
måler 2 cm skal det økes 1 m i hver side. For at økingene
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Strikk midtm som 3 r. Strikk deretter vrangbordstrikk med 1 r,

Strikk hetta sammen i toppen slik: Fordel halvparten

1 vr, til 11 m gjenstår. Avslutt med 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 1 kantm.

av m på 2 p. Legg de 2 halvdelene mot hverandre, rette mot

NB! I noen størrelser vil det i vrangbordstrikken i 1 r, 1 vr bli

rette. Bruk en hjelpep til å felle av med. Strikk sammen 1. m fra

1 vr før midtm, i noen størrelser vil det bli 1 r før midtm. Pass

begge p = 1 m på hjelpep. Strikk sammen 2. m på begge p =

på at det blir likt på begge sider av midtm. Fortsett slik med

2 m på hjelpep. Løft 1. m på hjelpep over 2. m på hjelpep.

kantm ytterst i hver side, 10 m vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr,

Fortsett slik til alle m er felt av.

innenfor disse. Og strikk vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr nærmest
de 3 midtm som hele tiden skal strikkes i glattstrikk med retten

HØYRE FORKANT

ut. Når det er strikket i alt 5 (5) 7 (7) 7 p på denne måten, skift

Legg tråden under kanten, og strikk fra retten opp

til p nr 4, og strikk videre slik:

ca 11 m pr 5 cm med p nr 3,5. NB! Det skal ikke strikkes opp

De ytterste 11 m i hver side strikkes som før. De 3 midtm

m langs kanten av hetta. Antall m bør være delelig med 2.

skal hele tiden strikkes i glattstrikk, med retten ut. Resten

Strikk 2 r, 2 vr til kanten måler 3,5 cm. Fell av med r og vr m.

av m (de som før ble strikket i vrangbordstrikk med 1 r,
1 vr) skal videre strikkes i glattstrikk, med vrangen ut. På 5.

VENSTRE FORKANT

p (vrangen) økes 1 m på hver side av midtm. Økingene gjøres

Strikkes som høyre, men når kanten måler 1,5 cm skal det

ved å plukke opp tråden mellom 2 m og strikke den som

lages 8 (8) 9 (9) 9 knapphull, jevnt fordelt, med det øverste

1 vridd r. De nye m tas med i omvendt glattstrikk. Gjenta

og det nederste ca 1 cm fra kanten. Hvert knapphull lages

økingene hver 2. p til det er økt i alt 4 ganger. Videre økes

ved å felle 2 m som legges opp igjen på neste p. NB! Pass

hver 4. p 2 ganger og til slutt hver 6. p 1 (1) 2 (2) 2 ganger =

på å stramme tråden når knapphullene strikkes, slik at de ikke

93 (99 (107) 113 (119) m.

blir for store.

Fortsett uten å øke til hetta måler ca 26 (28) 30 (32) 34 cm,
og siste p er en p fra retten. Strikk 1 p til hvor den midterste

MONTERING

m felles slik at det blir 92 (98) 106 (112) 118 m.

Sy sammen ermene og sy de i jakken. Sy i knappene.
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DIAGR A M A, B, C, D
D

Gjenta

C

B

A

Gjenta

Gjenta

Avslutt

Strikkes 2 ganger

Strikkes 5 ganger

Begynn

Gjenta

Strikkes 2 ganger

Begynn

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Plukk opp tråden mellom 2 m og strikk den vridd r = 1 m økt
Sett 3 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 2 r, flytt den vr m over på venstre p og strikk den vr, strikk de 2 m på hjelpe p r
Sett 1 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 2 r, strikk m på hjelpep vr
Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 1 vr, strikk m på hjelpep r
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

NATURAL

LA NOLIN
WOOL
100 % ren ny ull
WOOLMARK-sertifisert garn
Produsert i EU/Romania

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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