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DESIGN 

Gøril Hole

GARN

LILLE LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 

50 gram = ca 142 meter

Alternativt garn: BABY ULL, SOFT MERINO

STØRRELSER

One Size

PLAGGETS MÅL

Enkelt: ca 55 x 2,5 cm 

Dobbelt: ca 105 x 2,5 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 1 nøste 

Farge 2 1 nøste

Farge 3 1 nøste

Farge 4 1 nøste 

Farge 5 1 nøste

Farge 6 1 nøste

FARGER

Farge 1 Lys lavendel 8159

Farge 2 Isblå 8160

Farge 3 Skarp grønn 8163

Farge 4 Gul 8162

Farge 5 Oransje 8165

Farge 6 Rød 4018

PINNEFORSLAG

Strømpep nr 2,5 eller strikkemølle

  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

ENKELT HÅRBÅND

Strikk en I-cord i hver farge slik, legg opp 4 m på strømpep 

nr 2,5, og strikk rundt slik: Strikk 4 r, *skyv m til høyre på p, 

stram tråden på baksiden, og strikk 4 r*, gjenta fra *-* til 

arbeidet måler ca 60 cm eller ønsket lengde. Fell av. 

Flett som illustrasjonen viser. Knytt hårbåndet bak i nakken.

DOBBELT HÅRBÅND

Strikk en I-cord i hver farge slik, legg opp 4 m på strømpep 

nr 2,5, og strikk rundt slik: Strikk 4 r, *skyv m til høyre på p, 

stram tråden på baksiden, og strikk 4 r*, gjenta fra *-* til 

arbeidet måler ca 110 cm eller ønsket lengde. Fell av. 

Flett som illustrasjonen viser. Ta hårbåndet to ganger rundt 

hodet, og knytt bak i nakken.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no


