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Gjestal Garn - en del av

GG 287-22
REIN LUE

DESIGN
Ber-Lin Design AS
GARN		
RUBIN 100 % ren ny superwash ull, 50 gram = ca 100 meter
STØRRELSER
2-4 (6-8) 10-12 år (Dame) Herre
PLAGGETS MÅL
Omkrets ca 44 (47) 51 (54) 58 cm
GARNFORBRUK
Farge 1 1 (1) 2 (2) 2 nøster
Farge 2 1 nøste alle størrelser
Farge 3 1 nøste alle størrelser
FARGER
Farge 1 Brun 428
Farge 2 Safran 416
Farge 3 Beige melert 485
PINNEFORSLAG
Liten rundp nr 3,5 og 4
Strømpep nr 4
STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
26 omganger glattstrikk og mønster = 10 cm
Alternativt garn: SOLID, PURE MERINO, SAFIR

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.
Oppskrift utarbeidet av Anne-Kirsti Espenes
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.

For oppskrift på genser se GG 287-15

Legg opp 96 (104) 112 (120) 128 m med farge 1 på rundp nr 3,5.
Strikk 3 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.
Skift til rundp nr 4, og strikk mønster etter diagrammet.
Strikk glattstrikk med farge 1.
Når arbeidet måler 12 (13) 14 (15) 16 cm, felles det slik: Strikk
*2 r sammen, 10 (11) 12 (13) 14 r*, gjenta fra *-* ut omgangen
= 88 (96) 104 (112) 120 m. Strikk 1 omgang uten fellinger.
Strikk *2 r sammen, 9 (10) 11 (12) 13 r*, gjenta fra *-* ut
omgangen = 80 (88) 96 (104) 112 m. Strikk 1 omgang uten
fellinger. Strikk *2 r sammen, 8 (9) 10 (11) 12 r*, gjenta fra *-*
ut omgangen.
Fortsett å felle på hver 2. omgang, med 1 m mindre mellom
hver felling til det gjenstår 16 m.
Strikk 2 og 2 m r sammen = 8 m.
Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom m.
Lag en dusk i farge 3, ca 5-6 cm i diameter, og fest den i
toppen av lua.
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RUND DUSK

DIAGRAM
Strikkes ikke
i størrelse 2−4 år

Farge 1
Farge 2
Farge 3

Gjenta

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

3

