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DESIGN

Bente Presterud Røvik

GARN
		
		

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

STØRRELSER

6

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
73
Hel lengde* ca
45
Ermelengde ca
33
* midt bak før halskant

(8)

10

(12)

år

(77)
(48)
(36)

80
50
39

(87)
(54)
(42)

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Stålgrå 1402
Mørk grå 1403

8
(9) 10 (11) nøster
1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG
		

Liten og stor rundp
og strømpep nr 4,5. Heklenål nr 4

STRIKKEFASTHET
		

18 m riller / mønster
på p nr 4,5 = 10 cm

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

4,5

4,5

4,5

4 NATURAL LANOLIN WOOL

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

RILLER

Sett et merke. Herfra måles arbeidet videre.

2 p /omgang = 1 rille.

Fortsett fram og tilbake i mønster som før, og med 1 kantm

Fram og tilbake: Strikk r alle p r.

i hver side.

Rundt: Strikk vekselvis 1 omgang r, 1 omgang vr.

Når arbeidet maskerett måler 2 (3) 4 (4) cm strikkes neste p fra
vrangen slik: 1 kantm, 1 vr, 2 r, 1 vr, deretter r til det gjenstår

FORSTYKKET

5 m, 1 vr, 2 r, 1 vr, 1 kantm.

Legg opp 68 (71) 74 (80) m på rundp med mørk grå.

På neste p (= retten) felles slik: Strikk 1 kantm, løft 1 m løs

Strikk fram og tilbake slik:

av (som om den skal strikkes r), 1 r, løft den løse m over,

1. p (= vrangen): 1 kantm, 1 r, vrangbord med 1 vr, 2 r til det

2 r sammen, løft høyre m (på høyre p) over den sist strikkede

gjenstår 3 m, 1 vr, 1 r, 1 kantm.

= 3 m felt, strikk til det gjenstår 5 m, løft 1 m løs av (som

Kantm strikkes r på alle p.

om den skal strikkes r), 1 r, løft den løse m over, 2 r sammen,

2. p (= retten): 1 kantm, 1 vr, vrangbord med 1 r, 2 vr til det

sett 2 m tilbake på venstre p, løft den venstre av disse over den

gjenstår 3 m, 1 1r, 1 vr, 1 kantm.

høyre, og sett m tilbake på høyre p = 3 m felt, strikk 1 kantm.

Strikk videre fram og tilbake med denne fordelingen.

Fell slik på hver 2. cm ytterligere 5 (5) 5 (6) ganger = 24 (27)

Etter 5. p skiftes til stålgrå. Strikk neste p (= retten) r, deretter

30 (30) m. Husk at p før fellep alltid strikkes litt annerledes.

strikkes vrangbord med kantm som før.

Fell løst av når arbeidet måler 13 (14) 15 (17) cm.

Strikk til arbeidet måler 4 cm, slutt etter en p fra vrangen.
Strikk videre i mønster etter diagram, med 1 kantm i hver side.
Når arbeidet måler 32 (34) 35 (37) cm felles 4 m til ermehull
i hver side = 60 (63) 66 (72) m.
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BAKSTYKKET

DIAGR A M

Strikk som forstykket.

ERMENE

Gjenta

Legg opp 33 (33) 36 (36) m på strømpep med mørk grå.
Strikk rundt i vrangbord med 1 vr, 1 r, 1 vr (tilsvarer 2 vr, 1 r, men
Gjenta

det startes med 1 vr). Etter 5. omgang skiftes til stålgrå. Strikk

R på retten
R på vrangen
Retten: Strikk 1 r med nedtak i
m under forrige p

1 omgang r, deretter vrangbord som før.
Når arbeidet måler 4 cm strikkes neste omgang slik:
1 m riller, 1 r, 29 (29) 32 (32) m riller, 1 r, 1 m riller.
Riller = 1. omgang: r, 2. omgang: vr. Gjenta 1.-2. omgang.
Strikk videre med denne fordelingen oppover.
Når arbeidet måler 5 cm økes 1 m på hver side av 4 m (= 1 r +
2 m riller + 1 r) midt under ermet.
Øk ved å løfte opp tråden mellom m til et kast, som strikkes
vridd r eller vridd vr etter som det passer med rillene. De økte
m strikkes i rillestrikk.
Gjenta økingen på hver 3. cm ytterligere 8 (10) 10 (12) ganger
= 51 (55) 58 (62) m.
Når arbeidet måler 33 (36) 39 (42) cm felles 6 m til ermehull
midt under ermet = 45 (49) 52 (56) m.
Sett et merke. Herfra måles arbeidet videre.
Strikk videre fram og tilbake i riller.
Når arbeidet maskerett måler 1 cm strikkes neste p fra retten
slik: 1 kantm, løft 1 m av p (som om den skulle strikkes r), strikk
1 r, løft den løse m over, strikk riller til det gjenstår 3 m, strikk
2 r sammen, 1 kantm.
Fell slik hver cm ytterligere 12 (13) 14 (16) ganger = 19 (21)
22 (22) m. Arbeidet måler ca 13 (14) 15 (17) cm.
Fell av. Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING
Sy sammen for- og bakstykke i sidene innenfor 1 kantm.
Sy i ermene (= raglansømmene), innenfor 1 m på ermene
og 2 m på bolen.

HALSKANTEN
Bruk stålgrå. Strikk opp ca 18 m per 10 cm fra retten rundt
halsen, men ikke strikk opp over forstykket. Strikk riller fram
og tilbake. Legg samtidig opp 1 m i begge sider av p slik:
på hver p 6 ganger, deretter på hver 2. p til den skrå siden
er like lang som forstykkets bredde. Fell svært løst av, til
en kant som ikke strammer. Bruk eventuelt en tykkere
p til avfellingen. Legg de løse flippene på halskanten over
hverandre, kant i kant langs økingssiden, med den venstre
delen øverst. Sy begge deler pent fast til halsen foran.
Brett halskanten dobbel utover, uten å sy den fast.

MONTERING
Hekle kjm (eller broder maskesting) med dobbel tråd
stålgrå slik: Begynn under et erme. Hekle like ved siden
av raglansømmen (på bolen), langs halsen foran, ned like
ved siden av neste raglansøm. Gjenta på den andre siden
av plagget.
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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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