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ALMA BABYTEPPE

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
BABY ULL 100 % superwash merino,
50 gram = 165 meter

DESIGN

Kari Haugen

TEPPETS MÅL

Ca 70 x 80 cm

GARNFORBRUK
Korngul 8501 eller
dus fersken 8508

5 nøster

PINNEFORSLAG
		

Stor rundp nr 5
Heklenål nr 4

STRIKKEFASTHET

19 m rillestrikk på p nr 5 = 10 cm

359-09

Alternativt garn: PURE ECO BABY 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 = pinner, kjm = kjedemasker

© 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.

Legg opp 134 m korngul eller dus fersken på rundp nr 5.
NB! Start hver p med å legge tråden foran arbeidet, ta 1.
m vridd løs av og stram tråden. Strikk 5 p rillestrikk fram
og tilbake (alle p r). Strikk så en hullbord slik: 1 m vridd løs
av med tråden foran m, *2 m r sammen, 1 kast*, gjenta fra
*-* og avslutt med 1 r. Fortsett med rillestrikk til arbeidet
måler ca 77 cm og siste p er på vrangen. Strikk hullbord som
før og deretter 5 p rillestrikk. Fell av litt løst. Hekle eventuelt
kjm med heklenål nr 4 langs sidekantene.
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Garn brukt
i denne oppskriften

BABY ULL
100 % superwash merino
Australsk merinoull
Garnprodusent ITPGroup.no

BABY ULL er et 4-tråds superwash
behandlet ullgarn spunnet av australske
merinoull i den fineste fiberkvaliteten.
Garnet er velkjent blant alle som kjenner
Dales Baby-kataloger. Våre Baby-kata
loger er blitt rene samleobjekter, og både
garnet og design har en sterk posisjon
blant strikkefolket. Men husk at du ikke
bare kan strikke myke fine babyplagg.
Baby Ull er supert til fine topper, jumpere og kardigans til både voksne og barn.
Baby Ull har to veiledende strikkefast
heter avhengig av bruksområdet og
hvilken type plagg du strikker. Husk at
det er strikkefastheten som er oppgitt i
oppskriften du skal følge.
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50 gram = ca 165 meter
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Ullvugge 40 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Oppskrift til storesøster | DG359-07 AMALIE JAKKE & SKJØRT

Oppskrift til lillesøster | DG359-08 ALMA BODY & TILBEHØR
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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
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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