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307-17
HANNA LUE & SKJERF

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
ALPAKKA 100 % ren alpakka ull,
50 gram = ca 133 meter

DESIGN

Dale Garn

STØRRELSER

One size

GARNFORBRUK
Lue
Melert beige 3841
Skjerf
Melert beige 3841

100 g

PINNEFORSLAG

Liten rundp og strømpep nr 3

STRIKKEFASTHET

25 m glattstrikk = 10 cm

550 g

Alternativ garn: ALPAKKA FORTE, ALPAKKA SPACE DYE
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

se side 4

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.
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LUE
Legg opp 132 m. Strikk rundt glattstrikk til arb måler 8 cm. *
Vreng arb og strikk rundt glattstrikk 3 cm. Vreng arb og strikk
rundt glattstrikk 6 cm *. Fortsett fra * til * hele tiden, men når
arb måler ca 24 cm (lett strukket) begynner fellingene i toppen
slik: * Strikk 10 m, 2 m r sammen *, gjenta fra * til * ut omg
= 11 m felt = 121 m igjen på omg. Strikk 3 omg uten felling.
På neste omg strikkes det * 9 m, 2 m r sammen *, gjenta fra *
til * ut omg = 110 m igjen. Strikk 3 omg uten felling. Fortsett
å felle på samme måte med 1 m mindre mellom fellingene for
hver gang, men det strikkes nå 2 omg mellom hver felling. Fell
på denne måte til det står 44 m igjen på omg. Fortsett å felle
på samme måte 2 ganger til, men det strikkes nå 1 omg mellom
hver felling = 22 m igjen. Strikk 2 m r sammen ut omg, klipp
av tråden og trekk den gjennom de 11 restm og fest godt.

SK JERF
Legg opp 144 m. Strikk rundt glattstrikk til arb måler 10 cm. *
Vreng arb og strikk rundt glattstrikk 3 cm. Vreng arb og strikk
rundt glattstrikk 6 cm *. Fortsett fra * til * hele tiden, til arb måler
ca 190 cm, avslutt med 10 cm i stedet for 6 cm og fell av. Lag
lange frynser av 7 tråder ca 30 cm lange, 15 cm lange ferdig
knyttet = 14 tråder i hver frynse, og knyt i hver kortside.
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Garn brukt
i denne oppskriften
ALPAKKA er 3-tråds kamgarn i alpakka i
luksusklassen. Garnet gir utrolig myke og
lune plagg som ikke klør.
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25
50 gram = ca 133 meter

ALPAKK A
100 % ren alpakka
Produsert i Peru

Fargene blir spesielt vakre i alpakkafiber
og garnet egner seg spesielt godt til lekre
kofter, gensere, jakker og tilbehør som
luer, halser og skjerf både til voksne og
barn.
•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

VANLIGE FORKORTELSER
m=maske • r=rett •
vr=vrang • str=strikk • p=pinne •
omg=omgang •
vr-bord=vrangbord •
glattstr=glattstrikk •
vrangbordstr=vrangbordstrikk •
kantm=kantmaske •
arb=arbeidet •
beg=begynn • sm=sammen •
g=gram
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY

23
24
25
26
27
28

FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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