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DESIGN 

House of Yarn

GARN

SOFT MERINO 100 % merinoull, 50 gram = ca 187 meter 

Alternativt garn: LILLE LERKE, BABY ULL

STØRRELSER

50-62 (68-74) 80

GARNFORBRUK

1 nøste alle størrelser

FARGER

Rosa 3018, sand 3006, lys gul 3009, hvit 3001 og lys blå 3011

PINNEFORSLAG

Rundp nr 3

Heklenål nr 2,5

TILBEHØR

1 knapp

STRIKKEFASTHET

28 m glattstrikk eller mønster 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.

FINN RIKTIG STØRRELSE

1.  Ta mål av et strikkeplagg som passer.

2.  Sammenlign målene med oppskriften.

3.  Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.

4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger 

 eller kortere ved behov.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne, 

kjm = kjedemaske, lm = luftmaske

Legg opp 104 (116) 128 m på p nr 3. Strikk 1 p r (= vrangen). 

Strikk mønster etter diagrammet, og deretter glattstrikk 

innenfor 1 kant-m i hver side (forklart i tegnforklaring), til 

kragen måler ca 2,5 (2,5) 3 cm. Avslutt etter en p fra vrangen.

På neste p strikkes 2 og 2 m r sammen ut p = 52 (58) 64 m. 

Strikk 1 p r, og deretter hullrad slik: 1 kant-m, *1 kast, 2 r 

sammen*, gjenta fra *-* ut p. 

Strikk 1 p r, og fell deretter av med r m.

Hekle fra rettsiden langs sidekantene og oppleggskanten slik: 

*1 kjm i 1 m/p, 3 lm, hopp over 2 m/p*, gjenta fra *-*. 

Sy en knapp øverst i den ene kortsiden av kragen. 

Bruk lm-buen i motsatt side som knapphull.

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

DIAGRAM  

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Kant-m: Strikkes r i slutten av p, ta m vr løs av i begynnelsen av p
Strikk 2 vr sammen
Kast

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Kant-m: Strikkes r i slutten av p, ta m vr løs av i begynnelsen av p
Strikk 2 vr sammen
Kast

Babystørrelser i centilong tilsvarer i måneder:

44 = prematur

50-56 = 0-1 mnd

62 = 3 mnd

68 = 6 mnd

74 = 9 mnd

80 = 12 mnd


