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ELM VEST SAFRAN

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 

FRYD 100 % ull, 50 gram = ca 200 meter

DESIGN Brit Frafjord Ørstavik

STØRRELSER S (M) L (XL) XXL

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 90 (98) 107 (116) 128 cm

Hel lengde ca 56 (58) 60 (62) 64 cm

GARNFORBRUK 4 (5) 5 (6) 6 nøster

FARGE Safran 606

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5

STRIKKEFASTHET

26 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm

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.

FORKORTELSER  

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.
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Kant-m på vrangborden: Ta første m vr løs av, siste m 

strikkes r.

VRANGBORD BAKSTYKKET

Legg opp 136 (148) 160 (172) 192 m på p nr 3. Strikk 3 p 

glattstrikk fram og tilbake, med 1 kant-m i hver side.

Strikk 6 cm videre slik: (1. p = retten) Strikk 1 kant-m, 2 r, *2 vr, 

2 r*, gjenta fra *-* til det gjenstår 1 m, strikk 1 r.

Slutt med 1 p fra vrangen.

Samtidig, på siste p, felles 19 (21) 21 (21) 25 m jevnt fordelt 

= 117 (127) 139 (151) 167 m.

Legg arbeidet til side.

VRANGBORD FORSTYKKET

Legg opp og strikk som bakstykket.

BOLEN

Sett begge vrangbordene inn på p nr 3,5 = 234 (254) 

278 (302) 334 m.

Strikk videre rundt i glattstrikk, og sett et merke i hver side 

med 117 (127) 139 (151) 167 m til for- og bakstykket.

Strikk til arbeidet måler 35 (36) 37 (38) 39 cm. Samtidig, på 

siste omgang, felles 14 m i hver side av til ermehull (= 7 m på 

hver side av hvert merke) = 103 (113) 125 (137) 153 m til 

for- og bakstykket.

BAKSTYKKET

= 103 (113) 125 (137) 153 m.

Strikk videre fram og tilbake slik: (1. p = retten) Strikk 

1 kant-m r, mønster etter diagram A, strikk til det gjenstår 7 m, 

strikk mønster etter diagram B, 1 kant-m r.

Strikk til arbeidet måler 52 (54) 56 (58) 60 cm. Fell av de 

midterste 39 (43) 47 (51) 57 m til nakke, og strikk hver side 

ferdig for seg.

Venstre side: Strikk videre i glattstrikk og mønster, og fell 

videre til nakken på hver 2. p 1,1 m. Samtidig, skråfelles det til 

skulder fra ermehullsiden på hver 2. p 7,7,8,8 (8,8,8,9) 9,9,9,10 

(10,10,10,11) 11,11,12,12 m.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET 

Strikk og skråfell til skulder ved samme lengde som på 

bakstykket. 

Samtidig, når arbeidet måler 49 (51) 53 (55) 57 cm, felles de 

midterste 17 (21) 25 (25) 27 m av til hals. 

Fell videre til halsen på hver 2. p 3,2,2,2,1,1,1,1 (3,2,2,2,1,1,1,1) 

3,2,2,2,1,1,1,1 (3,3,2,2,2,1,1,1) 3,3,3,2,2,1,1,1,1 m.

ERMEHULLSKANTER

Strikk opp 1 m i hver m/p rundt ermehullet på p nr 3. Strikk 

3 cm vrangbordstrikk rundt med 2 r, 2 vr, slutt med 3 

omganger glattstrikk. Samtidig, på 1. omgang, strikkes 2 m 

sammen 2 ganger i hver side av ermehullsfellingen på bolen 

= 4 m felt.

Fell av.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene.

HALSKANT

Strikk opp 136 (140) 144 (148) 152 m rundt halsen på p nr 3. 

Strikk 3 cm vrangbordstrikk rundt med 2 r, 2 vr, slutt med 3 

omganger glattstrikk.

Fell av.

DIAGRAM A, B

Følg pilen: Fortsett på denne måten, 
ved å strikke 1 m mer mellom kastene       
for hver 2. p

R på retten, vr på vrangen     

Kast

2 r sammen

Ta 1 m r løs av, ta neste m r løs av

sett m tilbake på venstre p og strikk    

2 m r sammen i bakere m-lenke

A B
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Garn brukt 
i denne oppskriften

Prøv den som genser | GG279-04

50 gram = ca 200 meter

• Ullvugge 30 °C
• Vrenges før vask
• Vaskes separat
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

3-3,510

26-28

30°C

ULLVUGGE

FRYD passer til alle typer strikk, hekling og 

veving der man ønsker et tynt garn i ren 

ull. Garnet er flott til finstrikk og kofter, og 

like lekkert til hullstrikk i jumpere, jakker, og 

tilbehør.

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på 

banderolen, er kun veiledende. Husk at 

du alltid skal følge strikkefastheten som 

er oppgitt i oppskriften.FRYD

100 % ren ny ull
Produsert av ITPGroup
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er Nordens største merkevarehus, 

grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og 

accessoirer til faghandel og kjedebutikker.

houseofyarn.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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