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DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

KIDSILK ERLE 56 % mohair, 26 % silke, 18 % ull, 

50 gram = ca 325 meter

STØRRELSER

One Size

PLAGGETS MÅL

91 x 70 cm

GARNFORBRUK

5 nøster

FARGE

Lollipop 9075 

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp nr 5,5

Liten rundp 4,5

STRIKKEFASTHET

18 m glattstrikk på p nr 5,5 = 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.

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

For oppskrift på Florlett Amanda genser se DG 451-14

Legg opp 164 m på p nr 5,5.

Strikk glattstrikk fram og tilbake (1. p = vrangen) til arbeidet 

måler 140 cm.

NB! Stram første og siste m godt på hver p.

Fell av.

MONTERING

Brett arbeidet dobbelt, vrange mot vrange.

Sy sammen med madrassting, la det stå igjen ca 28 cm til 

halsåpning. 

HALSKANT

Strikk opp ca 100 m på p nr 4,5 rundt halsen.

M-tallet må være delelig på 4.

Strikk 16 cm vrangbordstrikk rundt med 2 r, 2 vr.

Fell av med r og vr m.

Brett halskanten dobbel mot retten.

FRYNSER

Klipp opp 2 tråder à ca 30 cm. Knytt frynser tett langs kantene.

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

FRYNSER


