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348∙12 LOUISE TUNIK A
DESIGN Liv Inger Espedal

GARN KIDSILK ERLE 56 % mohair, 
  26 % silke, 18 % ull, 50 gram 
  = ca 325 meter

STØRRELSER 6  (8)  10  (12)  14  år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca  66  (72)  78  (84)  90  cm
Hel lengde ca  58  (62)  68  (72)  76  cm
Ermelengde ca 34 (36)  38  (40)  42  cm

GARNFORBRUK
Petrol 6054 3  (3)  4  (5)  6  nøster

PINNEFORSLAG Stor og liten rundp og strømpep nr 3
  Hjelpep

STRIKKEFASTHET 27 m strukturmønster på 
  p nr 3 = 10 cm

 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

STRUKTURMØNSTER A

Ved alle m som tas løse av, skal tråden ligge på vrangen.

Fletting 1 = sett 1. m på hjelpep på rettsiden av arbeidet, strikk 

den neste m vr, strikk m på hjelpep r.

Fletting 2 = sett 1. m på hjelpep på vrangsiden av arbeidet, 

strikk den neste m r, strikk m på hjelpep vr.

1.p: Strikk 2 vr *6 r, 2 vr*, gjenta fra *-*.

2.- 9. p: Strikk r over r og vr over vr.

10.p: Strikk 1 r, 1 m løs av, la tråden ligge foran arbeidet *6 vr, 

2 m løse av*, gjenta fra *-*, avslutt med 1 m løs av, 1 r.

11. p: Strikk 1 vr, * fletting 1, 4 vr, fletting 2*, gjenta fra *-*, 

avslutt med 1 vr.

12. p: Strikk 2 r, *1 m løs av, 4 r, 1 m løs av, 2 r* gjenta fra *-*.

13. p: Strikk 2 vr, * fletting 1, 2 vr, fletting 2, 2 vr* gjenta fra *-*.

14. p: Strikk 3 r, *1 m løs av, 2 r, 1 m løs av, 4 r* gjenta fra *-*, 

avslutt siste repetisjon med 3 r.

15. p: Strikk 3 vr, *fletting 1, fletting 2, 4 vr* gjenta fra *-*.

16. p: Strikk 4 r, * 2 m løse av, 6 r* gjenta fra *-*, avslutt siste 

repetisjon med 4 r.

STRUKTURMØNSTER B

1.omgang: 2 vr *6 r, 2 vr*, gjenta fra *-*.

2.omgang: R over r og vr over vr.

Gjenta 2. p.

KIDSILK ERLE3 3 HJELPEP3
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BAKSTYKKET 

Det strikkes strukturmønster, men mønsteret er delt 

med et midtfelt og 2 sidefelt som strikkes r på vrangen 

og vr på retten = omvendt glattstrikk. I disse feltene felles 

det gradvis, slik at tunikaen får skråfasong. Vr m felles inn 

gradvis opp mot ermehull. Fra ermehull og videre er alle 

m i strukturmønsteret.

Legg opp 138 (150) 162 (174) 186 m på rundp 

nr 3, og strikk 12 (13) 14 (15) 16 m vr. Sett et merke, strikk 

45 (49) 53 (57) 61 m strukturmønster A. Sett et merke, strikk 

24 (26) 28 (30) 32 m vr. Sett et merke, strikk 45 (49) 53 (57) 

61 m strukturmønster A. 

NB! Fortsett der du sluttet i mønsteret sist, sett et merke, 

strikk 12 (13) 14 (15) 16 m vr. Strikk 2 m vr sammen på den 

siden av merket som vender inn mot midten av arbeidet 

på hver 3. (3.) 3,5. (3,5.) 3. cm, til det 90 (98) 106 (114) 122 m = 

strukturmønster A stemmer på midten. Strikk til arbeidet måler 

45 (48) 53 (56) 59 cm. Sett et merke til ermehull. Strikk videre 

til arbeidet måler 58 (62) 68 (72) 76 cm. Fell av.

FORSTYKKET

Strikk på samme måte som bakstykket, men når arbeidet 

måler 53 (57) 63 (67) 71 cm, felles de midterste 22 (22) 26 (26) 

28 m av til halsringning. Strikk hver side ferdig for seg.

Høyre side: Fell mot halsen på hver 2. p med 4,3,2,1 m. Strikk 

videre til arbeidet måler 58 (62) 68 (72) 76 cm, fell av. Strikk 

venstre side på samme måte, men speilvendt. Fell av.

ERMENE

Legg opp 48 (50) 52 (56) 58 m på strømpep nr 3, og strikk 

rundt med strukturmønster B. 

NB! tilpass slik at 6 r m kommer midt på ermet. Sett et merke 

der omgangen starter, og øk 1 m på hver side av merket hver 

2,5. (2,5.) 2. (2.) 2. cm, til det er 70 (76) 82 (86) 92 m. Strikk til 

ermet måler 34 (36) 38 (40) 42 cm, fell av. Strikk det andre 

ermet på samme måte.

MONTERING OG HALSKANT

Sy sammen på skuldrene og i sidene. Sy i ermene.

Halskant: Strikk opp ca 27 m per 10 cm rundt halsen med 

liten rundp nr 3. Strikk rundt 1 omgang r, 1 omgang vr, 

1 omgang r, 1 omgang vr = 2 riller, fell av.
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GA RN BRUKT 
I DENNE OPPSKRIFTEN

KIDSILK

ERLE
56 % mohair

26 % silke • 18 % ull
Produsert i EU/Romania

KIDSILK ERLE er et luftig, børstet 

mohairgarn i luksusklassen som blir 

til lekre, florlette og myke plagg. Bruk 

det enten alene eller prøv å strikke det 

sammen med andre garnkvaliteter. Enten 

lagt dobbelt, som mønstereffekt sammen 

med et rundspunnet ullgarn eller Alpakka. 

Husk at den oppgitte strikkefastheten er 

veiledende, og du kan også strikke 

 

KIDSILK ERLE tykkere pinner og få et 

ennå lettere og luftigere resultat. 

Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk 

på pinne nr 5,5 = 10 cm 

 

50 gram = ca 325 meter

50 gram =  ca 325 meter

5,510

18

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

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 gjestal.noknitathome.no

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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