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DESIGN 

Hrönn Jónsdóttir

GARN 

TYNN KIDSILK ERLE 53 % mohair, 34 % silke, 13 % ull, 25 

gram = 287,5 meter

STØRRELSE 

One size (dame)

GARNFORBRUK 

1 nøste

FARGE

Lakserosa 4004

PINNEFORSLAG 

Strømpep nr 3,5

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk med dobbelt garn 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.

FORKORTELSER

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

Arbeidet strikkes med dobbelt garn.

Legg opp 44 m på p nr 3,5. Strikk 1 omgang vr rundt. 

Strikk videre i glattstrikk. Når arbeidet måler 8,5 cm, økes det 

til tommelkile slik:

1. omgang: Strikk 1 r, øk 1 h, strikk ut omgangen, øk 1 v 

= 46 m.

2.-4. omgang: Strikk glattstrikk.

5. omgang: Strikk 2 r, øk 1 h, strikk til det er 1 m igjen på 

omgangen, øk 1 v, 1 r = 48 m. 

Øk videre slik (med 2 m mer mellom økningene for hver 

øknings-omgang) på hver 4. omgang 4 ganger til = 56 m.

Strikk 1 omgang uten økninger. 

Sett omgangens første 7 og siste 6 m på en maskeholder 

(= 13 tommel-m).

Strikk videre i glattstrikk, samtidig som det legges opp 1 ny m 

over tommelen = 44 m. Strikk til arbeidet måler 21,5 cm. Fell 

av med sydd avfelling: Klipp av garnet, men la det stå igjen en 

tråd på ca 50 cm. 

Træ en nål med tråden, og *sy gjennom 1. og 2. m fra høyre 

til venstre, og tilbake gjennom 1. m fra venstre til høyre. Slipp 

1. m av p*, og gjenta fra *-* ut omgangen.

TOMMEL

Sett de 13 tommel-m på p. Strikk opp 2 m fra den nye m som 

ble lagt opp (= 15 m), og strikk rundt i glattstrikk til tommelen 

måler 2 cm. Fell av med sydd avfelling.

Strikk den andre pulsvanten på samme måte.

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

ØK 1 H OG 1 V

Øk 1 v: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i bakre m-lenke.

Øk 1 h: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i fremre m-lenke.


