
Dale Garn - en del av 

YLFA 
LUE
DG 463-02 | OLDER



2

YLFA LUE

DG 463-02

© House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 

eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 

uten avtale med House of Yarn AS.

Foto: House of Yarn

DESIGN 

Mari Kalberg Skjæveland

GARN

OLDER 100 % ull, 50 gram = ca 95 meter

STØRRELSE

One Size

GARNFORBRUK

2 nøster

FARGE

Lys grå melert 424

PINNEFORSLAG

Liten rundp og strømpep nr 5

STRIKKEFASTHET

18 m med halvpatent 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.

FORKORTELSER

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

HALVPATENT 

1. omgang: Strikk vr. 

2. omgang: Strikk *1 patent-m, 1 vr, *, gjenta fra *-*.

Gjenta 1.-2. omgang.

Legg opp 84 m på p nr 5. 

Strikk rundt med halvpatent til arbeidet måler ca 10 cm, og 

neste omgang er en omgang med vr m. Vreng arbeidet, og 

strikk videre med halvpatent som før slik m viser (1. omgang 

= vr). Strikk til arbeidet måler 24 cm, og siste omgang er en 

omgang med vr. 

Sett et merke rundt 1. m (= merke-m). Sett merker rundt 5 m 

til, med 13 m mellom hver merke-m = 6 merke-m. NB! Alle 

merke-m er patent-m.  

Strikk videre slik:

1. omgang: *Strikk 1 patent-m (= merke-m), 2 r sammen (1 vr 

+ 1 patent-m), strikk som før til neste merke-m*, gjenta fra *-* 

i alt 6 ganger = 78 m.  

2. omgang: Strikk vr. 

3. omgang: *Strikk 1 patent-m (= merke-m), 2 vr sammen, 

strikk som før til nestemerke-m*, gjenta fra *-* i alt 6 ganger 

= 72 m. 

4. omgang: Strikk vr.

NB! Stram tråden litt når det strikkes 2 m sammen. 

Gjenta 1. – 4. omgang til det gjenstår 24 m på p, og neste 

omgang er en omgang med vr. 

Strikk 2 og 2 m vridd r sammen ut omgangen = 12 m. 

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest tråden.

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

Strikkes som en vanlig rett maske, men strikk i masken
fra forrige pinne i stedet for i masken på pinnen.

PATENTMASKE

For gratis oppskrift på genser se DG 463-01 
på houseofyarn.no


