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GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
BABY MERINO 100 % superwashbehandlet
merinoull, 50 gram = ca 175 meter
DESIGN

House of Yarn
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BOLEN
Legg opp 168 (180) 192 (204) m med farge 1 på rundp

FARGER
Farge 1
Farge 2

Gammelrosa 606
Denimblå 616

en gang til. Strikk glattstrikk med *1 m farge 1, 1 m farge 2*,

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep 3

96 (102) m til for- og bakstykket.

nr 3 og strikk rundt *1 omgang vr, 1 omgang r*, gjenta fra *-*
gjenta i alt 4 omganger. Sett et merke i hver side med 84 (90)
Fortsett med farge 1 og glattstrikk til arbeidet måler (30) 32 (34)

STRIKKEFASTHET 27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

35 cm. Fell av 8 m i hver side til ermehull (= 4 m på hver side
av merket) = 76 (82) 88 (94) m.

ALTERNATIVT GARN: TYNN ULL
Slik ﬁnner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller
kortere ved behov.
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.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 42 (44) 46 (46) m på strømpep nr 3 og strikk kant
som på bolen. Sett et merke rundt 2 m midt under ermet =
merke-m.
Strikk videre i glattstrikk. Når arbeidet måler 5 cm, økes
1 m på hver side av merke-m. Gjenta økningene på hver 1,5.
cm i alt 12 (14) 16 (18) ganger = 66 (72) 78 (84) m.
Strikk til arbeidet måler 27 (33) 36 (39) cm, samtidig som det
på siste omgang felles av 8 m midt under ermet = 58 (64)

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
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70 (76) m. Strikk et erme til.

BÆRESTYKKET
Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket
inn på rundp nr 3 = 268 (292) 316 (340) m. Strikk 1 (3) 6 (8)
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omganger glattstrikk rundt, samtidig som det strikkes
2 m r sammen i hver sammenføyning på 1. omgang =
264 (288) 312 (336) m. Strikk mønster etter diagrammet =
99 (108) 117 (126) m. Strikk 2 omganger glattstrikk, samtidig
som det på siste omgang felles 5 (10) 15 (18) m jevnt fordelt =
94 (98) 102 (108) m.

HALSKANT
Strikk 4 omganger glattstrikk med 1 m farge 1, 1 m farge 2,
deretter 2 riller med farge 1 (vekselvis 1 omgang vr, 1
omgang r). Fell av.

MONTERING
Sy sammen under ermene.

DIAGRAM

= 99 (108) 117 (126) m

= 132 (144) 156 (168) m
= 165 (180) 195 (210) m

= 198 (216) 234 (252) m
= 231 (252) 273 (294) m

Gjenta

= 264 (288) 312 (336) m

R på retten
Vr på retten
2 r sammen
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Garn brukt
i denne oppskriften
ULLVUGGE

BABY MERINO
100 % superwash merinoull
50 gram = ca 175 meter
Strikkefasthet: 27 masker i glattstrikk
på pinne 3 = 10 cm

• MYKT & LETTSTELT
• PERFEKT TIL BABY & SMÅBARN
• GODT Å STRIKKE MED

BABY MERINO er 100 % superwash
merinoull med perletvinn. Den spesielle
tvinningen gir et garn med mye volum og
elastisitet som gir et svært jevnt og fint
maskebilde. Garnet er mykt og lettstelt,
og egner seg spesielt godt til baby- og
barneplagg, men også til finere strikkeplagg
til voksne.
Vi anbefaler BABY MERINO til alle typer
strukturstrikk, fletter, hullstrikk, flerfarget og
nordiske mønster.
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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

