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LG18-29 | REGNBUEGARN SW ULL

Regnbue-skjerf,
lue & pulsvarmere
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
REGNBUEGARN SW ULL 100 % superwash ull
150 gram = ca 290 meter

DESIGN

Ane Kydland Thomassen

STØRRELSER
Skjerf
Pulsvanter
Lue

40 x 220 cm
One Size
49
(53)
cm

STRUKTURMØNSTER

GARNFORBRUK
Skjerf
Regnbue 103
Hele settet
Regnbue 103

4 nøster

PINNEFORSLAG
		

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

1. p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*. Avslutt med 1 r.

5 nøster

STRIKKEFASTHET 18 m strukturstrikk på p nr 5 = 10 cm

2. p: Strikk r.
Gjenta disse 2 p.

SKJERF
Ved skifte av nøste, kan det være nødvendig å ta bort noe
garn fra begynnelsen. Dette for å få en så lik som mulig

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.

gjentakelse av stripene.

FORKORTELSER

PULSVANTER

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

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.

Legg opp 72 m på rundp nr 5. Strikk strukturmønster fram
og tilbake til skjerfet måler 220 cm. Fell av med r og vr m.

Legg opp 40 m på rundp nr 5. Strikk strukturmønster fram
og tilbake til pulsvarmeren måler 17 cm. Fell av med r og vr m.
Sy sammen langs siden. Strikk en pulsvante til.

LUE
STRIKKETIPS
finner du på vår hjemmeside:
www.lindegarn.no

Legg opp 88 (96) m på rundp nr 4,5. Strikk 4 cm vrangbord
med 1 r, 1 vr. Skift til rundp nr 5. Strikk strukturstrikk til
luen måler 24 (26) cm. Fell på neste omgang ved å strikke
*2 og 2 m rett sammen. Strikk 1 omgang uten felling.* Gjenta
fra *-* en gang til. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom m.
Fest tråden.
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Garn brukt
i denne oppskriften

Flere
regnbueoppskrifter
på lindegarn.no
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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

