LG18-52 | INTERIØR | MEGA ULL

Perlepledd/
Babypledd

MEGA ULL:
Kjappstrikka
pledd

#LINDEGARN
#HOUSEOFYARN
30

LG18-52 | INTERIØR | MEGA ULL

Perlepledd/
Babypledd
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
MEGA ULL 100 % ull,
200 gram = ca 23 meter
DESIGN

Ann Iren Vinningland

MÅL

70 x 64 cm

GARNFORBRUK
Lys grå 803

4 nøster

PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 30

STRIKKEFASTHET

3 m i perlestrikk på p nr 30 = 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

NB! Ved trådfesting i MEGA ULL anbefales det å dele tråden
i 3 deler og feste hver del for seg.
© 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.

PERLESTRIKK
1. omgang: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut omgangen.
2. omgang: Strikk vr over r og r over vr.
Gjenta 2. omgang.
Legg opp 21 m på rundp nr 30 og strikk perlestrikk fram
og tilbake til arbeidet måler ca 64 cm, eller ønsket lengde.
Fell av med r og vr m.
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Garn brukt
i denne oppskriften

HÅNDVASK

MEGA ULL
100 % ren, ny ull
200 gram = ca 25 meter
Strikkefasthet: 3 m i glattstrikk på

p nr 30 = 10 cm

BRUK MEGA WOOL TIL:
• INTERIØR, OPPBEVARING, TEPPER & PUTER
• TRENDY TILBEHØR SOM LUER OG SKJERF
• MANDALA OG KRYPETEPPE TIL BABYEN
• TOVEDE TØFLER OG SITTEUNDERLAG

MEGA ULL er et megatykt 1-tråds garn i
ren, ny ull til alle strikke- og hekleprosjekter.
Strikk genser, luer, skjerf og sjal eller deilig
slumrepledd, tepper og puter i garnet.
Prøv også armstrikking med MEGA ULL.
På en times tid har du et stort, deilig langskjerf eller sjal!
MEGA ULL egner seg til toving.
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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

