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DESIGN 

Christine Galschjødt

GARN

NATURAL LANOLIN WOOL 100 % ren, ny ull, 

50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER 

(2-4) 6 år

GARNFORBRUK

Farge 1 100 g alle str

Farge 2 50 g alle str

Farge 3 50 g alle str

FARGER

Farge 1 Klar rød 1407

Farge 2 Hvit 1438

Farge 3 Lys grå melert 1421

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet 

har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike noe 

fra bildet.

PINNEFORSLAG 

Rundp nr 3 og 3 ½

STRIKKEFASTHET 

22 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm

Alternativt garn: ALPAKKA FORTE CLASSIC, LERKE,

MERINO 22

  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

M=maske, r = rett, vr = vrang, omg = omgang(er), 

p = pinner, arb = arb, str=størresle, beg=begynn

Legg opp med farge 1 på p nr 3 (96) 104 m og strikk rundt 

12 omg ribb 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3 ½, strikk 1 omg r. Strikk 

mønster etter diagram. Beg ved merke for valgt størrelse. 

Strikk mønster frem til det skal beg med lus, på første omg 

felles jevnt fordelt (0) 8 m = (96) 96 m. Strikk 1 omg med lus. 

Strikk 1 omg farge 1.

STØRRELSE 6 ÅR

Strikk 5 omg lusemønster som før. Begge størrelser: Strikk 

frem til første lus, og la alle senere omg beg her.

SETT MERKER FOR FELLING SLIK

Sett 1 merke rundt neste m (som er over første lus), hopp 

over (15) m, sett 1 merke rundt neste m (som er over en lus).

Gjenta dette omg rundt = (6) merker til sammen. Fortsett 

med lusemønster og beg fellingen på neste omg. *Strikk 

merkem, 2 r sammen, strikk frem til 2 m før neste merkem, 

ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over*. Gjenta fra *-* omg 

rundt = 10 m felt.

Strikk 1 omg, gjenta fellingen. Strikk 2 omg, gjenta fellingen.

Fortsett å felle på denne måten med 2 fellinger mellom hver 

luseomg til det gjenstår 20 m. Strikk 2 omg, deretter 1 omg 

2 r sammen = 10 m. Klipp av tråden.

Trekk gjennom restm og fest godt.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no


