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DESIGN 

House of Yarn 

GARN 

MYK PÅFUGL 73 % mohair, 22 % ull, 5 % polyamid, 

50 gram = ca 90 meter 

STØRRELSE 

One size 

GARNFORBRUK 

2 nøster

FARGE 

Beige 3041

PINNEFORSLAG 

Strømpep nr 4,5 og 5 

STRIKKEFASTHET

16 m glattstrikk på p nr 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

HØYRE VOTT 

Legg opp 32 m på p nr 4,5. Strikk 8 cm vrangbord rundt 

med 1 vridd r, 1 vr. Skift til p nr 5, og fortsett med glattstrikk, 

samtidig som det økes 4 m jevnt fordelt på 1. omgang 

= 36 m. Sett et merke i hver side med 18 m til hver del. 

Strikk til arbeidet måler 5 cm fra vrangborden. Strikk inn en 

tråd i avvikende farge over de 5 første m på omgangen 

(= tommel-m). Flytt m tilbake på venstre p, og strikk videre 

som før til arbeidet måler 16 cm fra vrangborden. Neste 

omgang strikkes slik: Strikk *2 r sammen, 4 r*, gjenta fra *-* 

ut omgangen = 30 m. Gjenta fellingen på hver 2. omgang 

i alt 4 ganger, men med 1 m mindre mellom fellingene for 

hver gang = 12 m. Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom 

m. 

TOMMEL

Trekk ut tråden, og sett m inn på p nr 5. Strikk i tillegg opp 

1 m i hver side = 12 m. Strikk glattstrikk rundt til tommelen 

måler 7 cm. Strikk 2 og 2 m r sammen = 6 m. Klipp av 

garnet, og trekk tråden gjennom m. 

VENSTRE VOTT

Strikkes som høyre vott, men med tommelen i motsatt side, 

på slutten av omgangen.

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

For hele settet, se gratis oppskrift på houseofyarn.no


