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DESIGN 

Ane Kydland Thomassen

GARN 

FJON 42 % babyalpakka, 42 % extra fine merinoull, 

16 % polyamid, 50 gram = ca 120 meter

STØRRELSE

One Size

GARNFORBRUK

Farge 1 1 nøste

Farge 2 1 nøste 

Farge 3 1 nøste

FARGER

Farge 1 Snøhvit 203

Farge 2 Vintage rose 208 

Farge 3 Beige rose 204

PINNEFORSLAG

Liten rundp nr 6 og 8

Strømpep nr 8

STRIKKEFASTHET

13 m glattstrikk og mønster på p nr 8 = 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.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

For oppskrift på genser se GG 295-07

For oppskrift på votter se GG 295-09

Legg opp 68 m med farge 1 på p nr 6. Strikk 6 cm vrangbord 

rundt med 2 r, 2 vr. Vreng arbeidet slik at retten kommer ut 

når kanten brettes opp. Videre måles arbeidet herfra. 

Strikk 6 cm vrangbord med 2 vr, 2 r. Skift til p nr 8, og strikk 

videre i glattstrikk. Når arbeidet måler 9 cm, strikkes mønster 

etter diagrammet. Når diagrammet er ferdig, strikkes resten 

av arbeidet med farge 1.

Sett et merke rundt 1. m, og videre ut omgangen med 16 m 

mellom hver merke-m = 4 merker. 

Når arbeidet måler 20 cm, felles 1 m på hver side av hvert 

merke ved å strikke 2 vridd r sammen før hvert merke og 2 r 

sammen etter hvert merke = 8 m felt.

Gjenta fellingene på hver omgang i alt 7 ganger = 12 m. 

Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom m.

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