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337∙03 BESTIS GENSER, DUSKELUE & PULSVA NTER
DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

GARN
		
		

NATURAL LANOLIN WOOL
100 % ren ny ull,
50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER
Genser
Lue & pulsvanter

2
2/4

(4)
(6)

6
år

år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

60
38
26

(63)
(42)
(29)

65
46
32

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Genser
Dus grårosa 1410
Stålgrå 1402
Korngul 1409
Natur 1401
Lue
Korngul 1409
Stålgrå 1402
Dus grårosa 1410
Natur 1401
Pulsvanter
Korngul 1409

5
(5)
6 nøster
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser
1
(2) nøster
1 nøste til begge størrelser eller rest
1 nøste til begge størrelser eller rest
1 nøste til begge størrelser eller rest
1 nøste til begge størrelser

PINNEFORSLAG
		

Stor rundp og strømpep nr 3 og 4
Liten rundp nr 3

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: PURE ECO WOOL, FALK,
HEILO eller LERKE

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

GENSER

ERMENE

BOLEN

nr 3 og strikk 4 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Legg opp 130 (134) 138 m med dus grårosa på rundp
nr 3 og strikk 4 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 4 og strikk 1 omgang glattstrikk og øk jevnt
fordelt 2 (4) 6 m = 132 (138) 144 m.
Strikk videre i glattstrikk til arbeidet måler 26 (29) 32 cm.
Fell av 4 (5) 5 m, strikk 58 (60) 62 m, fell av 8 (9) 10 m (=
ermehull), strikk 58 (60) 62 m, fell av 4 (4) 5 m. Legg arbeidet
til side og strikk ermene.

Legg opp 38 (40) 44 m med korngul på strømpep
Skift dus grårosa og til p nr 4. Strikk 2 omganger glattstrikk,
samtidig som de økes 1 m på 1. omgang = 39 (41) 45 m.
Sett ett merke midt under ermet.
Strikk videre i glattstrikk og mønster etter diagram A, tell ut fra
midt på ermet hvor diagrammet begynner.
Skift til dus grårosa, samtidig som det økes 1 m på hver side
av merket. Gjenta økningene på hver 4. (3.5) 4,5. cm til i alt
49 (55) 57 m. Strikk til arbeidet måler 26 (29) 32 cm.
Fell av 8 (9) 10 m midt under ermet til ermehull = 41 (46) 47 m.
Legg arbeidet til side og strikk et erme til på samme måte.
Strikk et erme til på samme måte.
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Skift til dus grårosa og strikk til hele arbeidet måler ca 23 (25)

BÆRESTYKKET

cm, på siste omgang reguleres m-tallet til 52 (60) m.

Sett bakstykket, det ene ermet, forstykket og det andre ermet

På neste omgang strikkes *ta 1 r løs av, 1 r, trekk den løse

inn på rundp nr 4 = 198 (212) 218 m.

m over, 2 vr*, gjenta fra *-* omgangen ut = 39 (45) m.

Strikk 1 omgang glattstrikk over alle m, samtidig som det felles

Strikk *1 r, 2 vr sammen*, gjenta fra *-* omgangen ut = 26 (30)

0 (2) 2 m sammen jevnt fordelt = 198 (210) 216 m.

m.

Strikk videre rundt i glattstrikk og mønster etter diagram B.

Strikk 2 r sammen omgangen ut = 13 (15) m.

Strikk og fell som vist i diagrammet = 99 (105) 108 m.

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

Strikk 1 omgang med dus grårosa og fell 13 (11) 10 m jevnt

tråden.

fordelt = 86 (94) 98 m.

Strikk en I-cord snor slik: Legg opp 4 m med korngul

Når diagrammet er strikket, settes m inn på liten rundp nr 3.

på strømpep nr 3 og strikk 4 m r, skyv m tilbake til høyre side
av p, stram tråden godt og strikk 4 m r. Fortsett på denne

MONTERING

måten til snoren måler ca 25 cm, eller ønsket lengde.

Halskant

Fell av. Bruk eventuelt en strikkemølle.

Strikk videre rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr til kanten

Lag 2 lange dusker med korngul og sy til en dusk i hver ende

måler 8 cm.

av I-cord snoren. Brett I-cord snoren dobbel (litt lenger i ene

Fell av med r og vr m.

siden) og sy til i toppen av luen (Se foto).

Brett vrangborden i halsen dobbel mot vrangen og sy til med
løse sting.

LUE
Legg opp 90 (102) m med korngul på strømpep eller liten
rundp nr 3 og strikk 6 cm glattstrikk rundt, 1 omgang vr (=
brettekant), 6 cm glattstrikk.
Skift til p nr 4 og strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som det
økes 18 m jevnt fordelt = 108 (120) m. Strikk med mønster
etter diagram B = 54 (60) m.
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PULSVA NTER
VENSTRE PULSVANTE
Legg opp 32 (40) m med korngul på strømpep nr 3 og strikk
vrangbord rundt med 1 r, 1 vr til arbeidet måler 5 cm.
Skift til p nr 4 og strikk videre med denne inndeling: Strikk
5 (7) m glattstrikk, 6 m mønster etter diagram C, 21 (27)
m glattstrikk.
Når arbeidet måler ca 6 cm, settes et merke rundt 1. og siste
m, = merkem for videre øking til kile.
*Øk på neste omgang slik: Strikk 1 m, øk 1 m (ved å strikke
tverrtråden mellom 2 m vridd r), strikk til det gjenstår 1 m,
øk 1 m, strikk 1 m.
Strikk 1 omgang uten økning*.
Gjenta fra *-* til det er økt i alt 10 (12) m = 12 (14) kilem.
Sett kilem på en tråd.

B

Strikk videre rundt over de 30 (38) m til arbeidet måler
ca 10 (11) cm.
Strikk 3 omganger vrangbord med 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.

Strikkes ikke i 2 år

Tommel: Sett m fra tråden inn på strømpep nr 4, samtidig
som det økes 1 m i begynnelsen og slutten = 14 (16) m.
Skift til p nr 3 og strikk 3 omganger vrangbord rundt med 1 r,
1 vr. Fell av med r og vr m.

HØYRE PULSVANTE

Strikkes ikke i 2(4) år

Strikk som venstre pulsvante, men speilvendt.
Sett et merke rundt 16. og 17. (20. og 21.) m for økning til kile.
ikke i 2(4) år
DIAGR A M A,Strikkes
B, C
Gjenta
A

C

B

Gjenta
Gjenta
Gjenta

Midt på
ermet

Strikkes ikke i 2 år

Strikkes ikke i 2(4) år

Dus grårosa
Stålgrå
Natur
Korngul
Strikk 2 r sammen
Strikk 2 vridd r sammen

Strikkes ikke i 2(4) år
Gjenta
A

Gjenta
Midt på
ermet

Tegnforklaringer til C
R på retten
Vr på retten
Kast
2 m r sammen
Ta 1 m r løs av, 1 r,
trekk den løse m over
NB! Når det kommer 2 kast
etter hverandre, strikkes kastene
som 1 vr, 1 vridd vr på neste
omgang
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

NATURAL

LA NOLIN
WOOL
100 % ren, ny ull
WOOLMARK-sertifisert garn.
Produsert i EU

NATURAL LANOLIN WOOL er et
4-tråds naturlig ullgarn som ivaretar
ullas opprinnelige egenskaper. Det
betyr maksimal elastisitet og god
varme- og isolasjonsevne selv når
plagget er vått. Etter farging tilsettes
lanolin som er naturlig ullfett som øker
ullas selvrensende og vannavstøtende
egenskaper. Det gir deg et garn med
de beste bruksegenskapene til f.eks.
bleiebukser, ullundertøy, sokker og alle
typer plagg til sport og fritid.

10

4

22
50 gram = ca 100 meter

•
•
•
•
•

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

NATURAL LANOLIN WOOL er det beste
valget til barnhageungen, og er det
naturlige valget til kofter og gensere til
liten og stor. Bruk NATURAL LANOLIN
WOOL til alt av tilbehør fra votter og
vanter til sokker, støvelfôr, luer, skjerf og
halser.
NATURAL LANOLIN WOOL egner seg
uansett strikketeknikker fra mønsterstrikk
til fine fletter og aranmønster, og alle
typer strukturmønster. Lanolin vaskes
gradvis ut av plagget. Vi anbefaler at du
da bruker Sonett Ullkur med naturlig
lanolin som gjør et utvasket plagg
mykt og elastisk igjen. Ved regelmessig
bruk av ullkur tar du vare på ullas beste
egenskaper.
NB! Husk at du kan strikke med NATURAL
LANOLIN WOOL, LERKE, PURE ECO
WOOL, FALK og HEILO etter samme
oppskrift. NATURAL LANOLIN WOOL kan
toves.
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne nr 4 = 10 cm
50 gram = ca 100 meter
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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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