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GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
REN ULL 100 % ren, ny ull,
50 gram = ca 100 meter
DESIGN

Ane Kydland Thomassen

STØRRELSE

One Size

GARNFORBRUK
Varm gul 110
Natur 105

4 nøster
1 nøste

PINNEFORSLAG

Strømpep nr 8

STRIKKEFASTHET

12 m glattstrikk på p nr 8 = 10 cm
Legg opp 40 m med dobbel tråd varm gul på strømpep nr 8.

Alternativt garn: ALPAKKA ULL

Strikk 6 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Strikk 1 omgang
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
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glattstrikk, mønster etter diagrammet og videre glattstrikk til
arbeidet måler 13 cm fra vrangborden. Del arbeidet på midten.
Sett 20 m på en maskeholder. Fortsett med glattstrikk fram
og tilbake over de resterende 20 m til arbeidet fra delingen
måler ca 26 cm. Mask arbeidet sammen med de avsatte m.
Strikk opp 40 m med varm gul jevnt fordelt på utsiden av øvre
kant = fôr på innsiden av votten. Strikk til fôret tilsvarer høyden
på votten.
Sy fôret til bunnen av votten.
Plukk opp 40 m med varm gul rundt bunnen av votten.

DIAGRAM

Neste omgang strikkes *3 r, 2 r sammen*, gjenta ut omgangen
= 32 m. Strikk 1 omgang r.
Neste omgang strikkes *2 r, 2 r sammen*, gjenta ut omgangen
= 24 m. Strikk 1 omgang r.
Fortsett fellingene på samme måte, med 1 mindre r mellom

Gjenta

Begynn

Natur 105
Varm gul 110

hver felling, til det gjenstår 8 m. Strikk 2 og 2 sammen,
samtidig som tråden trekkes gjennom m. Fest tråden.
Toves forsiktig.
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Garn brukt
i denne oppskriften
KAN
TOVES
ULLPROG

REN ULL
100 % ren, ny ull
50 gram = ca 100 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne 4 = 10 cm

• REN NY ULL
• SUPERT TIL KLASSISKE KOFTER
• FLOTT TIL ALL TOVING

REN ULL er et klassisk, rundspunnet ullgarn
som er perfekt til fine tradisjonsplagg som
gensere, jakker, kofter og alt av tilbehør
som votter, luer, skjerf, løshalser, mm.
REN ULL er godt å strikke med uansett om
du velger klassiske koftemønster eller fletter og strukturstrikk, superenkel glattstrikk
eller rillestrikk. REN ULL er ypperlig til toving.
NB! Farge bleket HVIT 104 kan IKKE toves.
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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

