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DESIGN 

Christine Galschjødt

GARN

NATURAL LANOLIN WOOL 100 % ren, ny ull, 

50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER 

(Liten) Medium

PLAGGETS MÅL

Omkrets (38) 43 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 (50) 100 g

Farge 2 (50) 100 g

FARGER

Farge 1 Marine 1408

Farge 2 Hvit 1438

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet 

har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike noe 

fra bildet.

PINNEFORSLAG 

P 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
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Legg opp med farge 2 på p nr 3 ½ (43) 49 m og strikk 

glattstrikk fram og tilbake, samtidig som det økes 2 m i beg 

av hver p hele tiden til det er (71) 81 m. Legg opp (13) 15 m i 

slutten av neste p fra rettsiden = (84) 96 m.

Sett et merke rundt den midterste av disse nye m = merkem 

for midt under og alle omg beg med denne m. Strikk rundt til 

arb måler (5) 9 cm der det er kortest. Strikk mønster 

etter diagr.

Beg ved merke for valgt str. Strikk til merket for fot i 

diagrammet.

Strikk (6) 7 m, strikk inn en tråd over de neste (12) 13 m, sett 

m tilbake på p og strikk disse m med farge 1, strikk mønster 

som før til det gjenstår (17) 19 m, strikk inn en tråd på samme 

måte over de neste (12) 13 m, strikk omg siste (5) 6 m.

Sett et merke rundt 3 m midt under (merkem + 1 m på hver 

side). Merkem strikkes hele tiden i mørk blå. Fortsett med 

mønster som før, samtidig som det felles på hver side av de 

3 merkem annenhver p slik: Beg omg med 2 merkem, 

2 r sammen, strikk til 2 m før siste merkem, ta 1 m løs av, 1 r, 

trekk den løse m over, strikk siste merkem. Når mønsteret er 

ferdig, fortsett med mørk blå til det gjenstår (60) 70 m. Skift til 

p nr 3 og strikk (14) 18 omg ribb 1 r, 1 vr. 

Fell av med r og vr m.

KANT RUNDT FOT

Trekk ut tråden og sett m inn på p nr 3. Strikk med farge 1, 

først 1 omg r, samtidig som det strikkes opp 2 nye m i hver 

side = (28) 30 m. Strikk ribb 1 r, 1 vr til sammen (6) 8 omg. 

Fell av med r og vr m.

KANT NEDE

Strikk opp m med farge 1 på p nr 3 rundt kanten, til sammen 

ca (90) 102 m. Strikk ribb, 1 r, 1 vr til sammen (6) 8 omg.

Fell av med r og vr m.

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

DIAGRAM  

Liten Medium

fot

  = Farge 1
  = Farge 2, rett
  = Farge 2, vrang


