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DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik 

GARN 

PRETTY PRINT ULLGARN 100 % ull, 

100 gram = ca 200 meter

STØRRELSER 

2-4 (6-8) 10-12 år (Dame) Herre

GARNFORBRUK 

1 (1) 2 (2) 2 nøster

FARGE

Brunfarget print 506

PINNEFORSLAG 

Stor rundp og strømpep nr 7

TILBEHØR

Litt elastikk til knapphull

2 knapper

STRIKKEFASTHET

14 m glattstrikk på p nr 7 = 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

Legg opp 28 (32) 36 (40) 44 på rundp nr 7, og strikk 19 (21) 25 

(29) 29 p r fram og tilbake (1. p = vrangen) = 10 (11) 13 (15) 15 

riller.

Snu, og strikk 4 omganger videre rundt i glattstrikk. 

Sett et merke i sammenføyningen = midt foran.

Strikk videre 7 (8) 9 (10) 11 m forbi merket, og strikk 5 (6) 7 

(8) 8 cm glattstrikk fram og tilbake over de neste 14 (16) 18 

(20) 22 m (= hæl). Slutt med en p fra vrangen. 

Fell til hæl slik: Strikk til det gjenstår 4 (5) 5 (6) 6 m i den ene 

siden, snu og strikk til det gjenstår 4 (5) 5 (6) 6 m i andre 

siden, snu og strikk til 1 m før forrige vending, strikk 2 vridd 

r sammen. Snu og strikk til 1 m før vendingen i andre siden, 

strikk 2 vr sammen. Fortsett å strikke 1 m på hver side av 

”hullet” sammen i hver side til alle m er felt. 

Strikk opp ca 6 (7) 7 (9) 9 m på hver side av hælen. Fortsett 

rundt i glattstrikk, samtidig som det på hver omgang strikkes 

2 m sammen på hver side av hælen til det gjenstår 28 (32) 36 

(40) 44 m. 

Strikk videre i glattstrikk til foten måler ca 14 (16) 18 (24) 26 

cm. 

Fell for tå slik: Strikk *2 r sammen, 3 (4) 5 (6) 7 r, 2 r sammen*, 

gjenta fra *-* ut omgangen. 

Strikk 3 omganger uten felling. 

Strikk *2 r sammen, 1 (2) 3 (4) 5 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* 

ut omgangen.

Strikk 2 (3) 3 (3) 3 omganger uten felling. 

2-4 år: Strikk 2 r sammen ut omgangen. Klipp av tråden, trekk 

den gjennom alle m, stram til og fest tråden. 

(6-8) 10-12 år (Dame) Herre: Strikk *2 r sammen, (0) 1 (2) 3 r, 

2 r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen. 

Strikk 2 omganger uten felling. 

Strikk 2 m r sammen ut omgangen. 

Klipp av tråden, trekk den gjennom alle m, stram til og fest 

tråden. Strikk en tøffel til på samme måte.

TOVING 

Tov arbeidet i maskin, bruk vaskeprogram for finvask og 

ullvaskemiddel. Hvis arbeidet har tovet for lite, kan det toves 

igjen, eller tørkes i tørketrommel. NB! Vaskemaskiner tover 

forskjellig, lag gjerne en prøvelapp for å teste tovingen før du 

tover arbeidet. Form arbeidet før det legges til tørk.

MONTERING

Sy en liten bit elastikk til knapphull i den ene siden.

Sy en knapp i motsatt side.

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


