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DESIGN 

House of Yarn

GARN 

Merino 22 100 % ekstra fin merinoull, 

50 gram = ca 125 meter 

STØRRELSER 

S (M) L

MÅL

Ca 47 x 74 (62 x 100) 90 x 150 cm

GARNFORBRUK

4 (7) 14 nøster

FARGE

Karamell 2007

PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 4,5

STRIKKEFASTHET

18 m strukturmønster etter diagrammet på p nr 4,5 = 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

PERLESTRIKK

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

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

Gjenta 2. p.

RILLESTRIKK

Strikk r på alle p.

Legg opp 84 (112) 162 m på rundp nr 4,5. Strikk 4 (5) 6 cm 

fram og tilbake i perlestrikk.

NB! 1. m på alle p strikkes r og strammes godt for en fin kant.

Strikk 4 p slik: 7 (9) 10 m perlestrikk, 70 (94) 142 m rillestrikk, 7 

(9) 10 m perlestrikk. Strikk videre slik:

7 (9) 10 m perlestrikk, 3 m rillestrikk, 64 (88) 136 m mønster 

etter diagrammet, 3 m rillestrikk,

7 (9) 10 m perlestrikk. Strikk til arbeidet måler ca 70 (94) 143 

cm (tilpass lengden slik at det avsluttes etter en hel «rute» i 

diagrammet). Strikk 4 p slik: 7 (9) 10 m perlestrikk, 70 (94) 142 

m rillestrikk,

7 (9) 10 m perlestrikk. Strikk 4 (5) 6 cm perlestrikk til slutt. Fell 

av i perlestrikk.

DIAGRAM  

Gjenta

GjentaStrikk til slutt

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen

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


