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DESIGN 

House of Yarn

GARN

KOLIBRI 30 % alpakka, 70 % acryl, 50 gram = ca 90 meter

STØRRELSER

XS-S (M-L) XL-XXL

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Hver del måler 47 x 90 (53 x 95) 57 x 100 cm

GARNFORBRUK

8 (9) 10 nøster

FARGE

Stålgrå 4010

PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 6

STRIKKEFASTHET

12 m mønster etter diagrammet på p nr 6 = 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.

FINN 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.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
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NB! Første og siste m på p = kant-m som ikke tas med i 

mønsteret. Ta kant-m vr løs av med garnet foran arbeidet i 

begynnelsen på p, og strikk kant-m r i slutten på p.

DEL 1

Legg opp 56 (64) 68 m på p nr 6, og strikk mønster etter 

diagrammet innenfor kant-m til arbeidet måler 90 (95) 100 

cm. Fell av, og strikk del 2 på samme måte.

MONTERING 

Sy sammen delene, med kortsiden på den ene delen mot 

langsiden på den andre delen. Se skisse.

Strikk opp ca 13 m pr 10 cm rundt hele åpningen nederst på 

plagget. Strikk 1 omgang vr, og fell deretter av med r m.

Strikk tilsvarende kant rundt åpningen øverst på plagget.

Knytt frynser langs åpningen nederst på plagget.  

Klipp 2 tråder ca 30 cm lange, brett dobbelt og fest i hver 2. m.

Hver frynse består av 4 tråder ca 14 cm lange ferdig knyttet.

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