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DESIGN 

Kari Haugen

GARN

NATURAL LANOLIN WOOL 100 % ren ny ull, 

50 gram = ca 100 meter

Alternativt garn: ALPAKKA FORTE CLASSIC, MERINO 22, 

LERKE, STERK, ALPAKKA TWEED CLASSIC

STØRRELSER

2-4 (6-12) Voksen

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Omkrets ca 40 (47) 53 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 1 (2) 3 nøster 

Farge 2 1 (2) 2 nøster

FARGER

Farge 1 Hvit 1438

Farge 2 Grågrønn 1430

PINNEFORSLAG

Liten rundp nr 3 og 3,5

Strømpep nr 3,5

STRIKKEFASTHET

24 m glattstrikk og mønster på p nr 3,5 = 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.

Oppskrift utarbeidet av Ane Kydland Thomassen

FORKORTELSER

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

For oppskrift på genser se DG 449-04

STRIPEMØNSTER 

6 omganger med farge 1 

2 omganger med farge 2 

2 omganger med farge 1 

2 omganger med farge 2

4 omganger med farge 1

Legg opp 96 (112) 128 m med farge 1 på rundp nr 3. 

Strikk vrangbord rundt med 1 r, 1 vr og stripemønster. 

Skift til rundp nr 3,5, og strikk mønster etter diagrammet. 

Når arbeidet måler 12 (14) 16 cm, settes et merke rundt første 

m på omgangen. Sett 3 (6) 3 merke-m til, med 23 (15) 31 m 

mellom hver merke-m. Merke-m skal videre strikkes vr med 

farge 1.

Fortsett med mønster som før på hver av de 4 (7) 4 delene, 

og fell på neste omgang ved å strikke 2 vridd r sammen før 

hver merke-m og 2 r sammen etter hver merke-m 

= 8 (14) 8 m felt. Fell med den fargen som passer best inn 

i mønsteret. Gjenta fellingene på hver 2. (4.) 2. omgang i 

alt 7 (5) 10 ganger = 40 (42) 48 m. Slutt med en ensfarget 

omgang i mønsteret.

På neste omgang strikkes 2 og 2 m r sammen = 20 (21) 24 m. 

Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom m.

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