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Dale Garn - en del av

DG 409-20
CORTINA SITTEUNDERLAG

DESIGN
Cortina er designet av Bitten Eriksen i 1956
REDESIGN
House of Yarn
GARN
NATURAL LANOLIN WOOL 100 % ren ny ull,
50 gram = ca 100 meter
Alternativt garn: ALPAKKA FORTE CLASSIC, MERINO 22,
ALPAKKA TWEED CLASSIC
STØRRELSER
Størrelse etter toving ca 45 x 45 cm
GARNFORBRUK
Farge 1 5 nøster
Farge 2 2 nøster
FARGER
Farge 1 Solgul 1439
Farge 2 Natur 1401
PINNEFORSLAG
Stor rundp nr 8 og 10
VALGFRITT TILBEHØR
Skinnremse på ca 1 x 15 cm
STRIKKEFASTHET
Før toving: 12 m glattstrikk på p nr 8 = 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
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Hele arbeidet strikkes med 2 tråder.
Alt. 1 (strikket rundt):
Legg opp 73 m med 2 tråder farge 1 på p nr 8.
Strikk 5 p rillestrikk fram og tilbake (= alle p strikkes r).
NB! 1. p = vrangen.
Videre strikkes arbeidet rundt. Strikk 4 omganger glattstrikk.
Skift til p nr 10, og strikk mønster etter diagrammet over de
midterste 71 m, med 1 m først og sist på omgangen som
strikkes med farge 1 hele veien (her skal arbeidet klippes opp
etter toving).
Skift til p nr 8, og strikk videre i glattstrikk med farge 1 til
arbeidet måler 65 cm.
Strikk 4 p rillestrikk fram og tilbake (1. p = vrangen), og fell
deretter løst av med r m.

For oppskrift på votter se DG 409-15
DIAGRAM

Alt. 2 (strikket fram og tilbake):
Legg opp 71 m med 2 tråder farge 1 på p nr 8.
Strikk 5 p rillestrikk (= alle p strikkes r).
Strikk 4 p glattstrikk (= r på retten, vr på vrangen). Skift til p
nr 10, og strikk mønster etter diagrammet.
NB! Når det strikkes mønster med to farger fram og tilbake,
ta 1. m på hver p r løs av p, og strikk siste m på hver p r med
begge fargene. Slik «ankres» trådene i sidene, så mønsteret
blir fint.
Skift til p nr 8, og strikk videre i glattstrikk til arbeidet måler
65 cm. Avslutt med en p fra retten.
Strikk 4 p rillestrikk, og fell deretter løst av fra vrangen
med r m.
TOVING
Arbeidet toves i maskin, vaskeprogram for finvask og
ullvaskemiddel. Hvis arbeidet har tovet for lite, kan det toves
igjen, eller toves i tørketrommel.
NB! Vaskemaskiner tover forskjellig, lag gjerne en prøvelapp
for å teste tovingen før du tover arbeidet.
Form arbeidet før det settes til tørk.
NB! Alt. 1: Klipp opp sitteunderlaget så det kan tørkes flatt.
Det skal være nok tovet til at det ikke vil rakne. Sørg for at det
har tovet nok til at lengden stemmer med oppgitt mål (man
skal nesten ikke kunne se noen masker i strikketøyet).

Farge 1
Farge 2

Gjenta

Sy tungesting rundt hele sitteunderlaget med farge 2, etter at
det har tørket.
Valgfritt: Sy en skinnremse til i et hjørne på sitteunderlaget
(se bilde).

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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