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ANITRA BELTEVESKE

394-20

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
NATURAL LANOLIN WOOL
100 % ren ny ull, 50 gram = ca 100 meter

DESIGN

Anne-Kirsti Espenes

STØRRELSER

One Size

PLAGGETS MÅL
Høyde ca
Bredde ca

20 cm
30 cm

GARNFORBRUK
Farge 1
Farge 2
Farge 3

1 nøste
1 nøste
1 nøste

Alt 3

FARGEALTERNATIV
Alt 1 Ubleket hvit
Farge 1
Ubleket hvit 1432
Farge 2
Grå melert 1420
Farge 3
Koks melert 1431
Alt 2 Grå melert
Farge 1
Ubleket hvit 1432
Farge 2
Grå melert 1420
Farge 3
Koks melert 1431
Alt 3 Maisgul
Farge 1
Ubleket hvit 1432
Farge 2
Mørk rust 1427
Farge 3
Maisgul 1414
Alt 4 Rubinrød
Farge 1
Ubleket hvit 1432
Farge 2
Marine 1408
Farge 3
Rubinrød 1417
TILBEHØR
		

Glidelås 30 cm
Ca 25 cm x 65 cm stoff til fór

PINNEFORSLAG
		

Liten rundp nr 3,5
Heklenål nr 3,5

STRIKKEFASTHET
24 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm
28 omganger glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm
22 st med heklenål nr 3,5 = 10 cm
Alternativt garn: PURE ECO WOOL,
ALPAKKA FORTE CLASSIC, FALK, 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, lm = luftmaske, st = stav

© 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.

2

A LT 1
Legg opp 144 m med farge 1 på rundp nr 3,5. Strikk mønster
rundt etter diagrammet. Fell av med r m fra vrangen.

LØPEGANG
Legg opp 63 lm med farge 3 og heklenål nr 3,5. Begynn i 3.
lm fra nålen og hekle 61 st. *Snu med 3 lm = 1. st og hekle
1 st i hver st.* Gjenta fra *-* til arbeidet måler 5-6 cm.

MONTERING
Tråkle glidelåsen til åpningen øverst. Den felte kanten skal ligge
inntil selve låsen. Sy i glidelåsen for hånd med sytråd.
Sy løpegangen til baksiden av vesken ca 1,5 cm fra øvre kant.
Vreng vesken og sy sammen bunnen fra vrangen.
Sy sammen fóret. Legg det inn i vesken og sy det til stoffdelen
på glidelåsen.

A LT 2 - 3 & 4

Alt 4

Legg opp 144 m med farge 2 på rundp nr 3,5. Strikk mønster
rundt etter diagrammet. Fell av med r m fra vrangen.

LØPEGANG
Legg opp 63 lm med farge 3 og heklenål nr 3,5. Begynn i 3.
lm fra nålen og hekle 61 st. *Snu med 3 lm = 1. st og hekle
1 st i hver st.* Gjenta fra *-* til arbeidet måler 5-6 cm.

MONTERING
Tråkle glidelåsen til åpningen øverst. Den felte kanten skal ligge
inntil selve låsen. Sy i glidelåsen for hånd med sytråd.
Sy løpegangen til baksiden av vesken ca 1,5 cm fra øvre kant.
Vreng vesken og sy sammen bunnen fra vrangen.
Sy sammen fóret. Legg det inn i vesken og sy det til stoffdelen
på glidelåsen.

Alt 2
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DIAGRAM ALT 1

DIAGRAM ALT 2, 3, 4

Gjenta

Farge 1
Farge 2
Farge 3

Gjenta

Farge 1
Farge 2
Farge 3
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Garn brukt
i denne oppskriften

NATURAL

LA NOLIN
WOOL
100 % ren ny ull
WOOLMARK-sertifisert garn
Produsert i EU/Romania

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 fuktig
og vått. Etter farging tilsettes lanolin som
er naturlig ullfett som øker ullas selvrens
ende og vannavstøtende egenskaper.
Det gir deg et garn med de beste bruks
egenskapene til f.eks. bleiebukser, ull
undertøy, sokker og alle typer plagg til
sport og fritid.
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22
50 gram = ca 100 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•

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, Pure ECO Wool, Lerke, Falk
og Alpakka Forte CLASSIC etter
samme oppskrift.
Tips! Natural Lanolin Wool kan toves.
NB! Husk at bleket, hvitt garn IKKE kan
toves (naturhvitt er ikke bleket).
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne nr 4 = 10 cm.
50 gram = ca 100 meter.
NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at du
alltid skal følge strikkefastheten som
er oppgitt i oppskriften.
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House of Yarn er Nordens største merkevarehus,
grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og
accessoirer til faghandel og kjedebutikker.
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houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

gjestal.no

hoy.no
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#ORANSJESKJERF
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camillapihlstrikk.no

gullungengarn.no

oransjeskjerf.no
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yarnmade.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
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