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2,5+3,5 3,5

STERK

50∙20 IBBIE LUE & HALSTUBE
DESIGN

Gøril Hole

GARN
		
		

STERK 40 % fineste alpakka,
40 % merinoull, 20 % nylon,
50 gram = ca 137 meter

STØRRELSER

One size

PLAGGETS MÅL
Lue
Halstube

Omkrets ca 47 cm
Ca 30 x 60 cm

GARNFORBRUK
Lue
Lys beige melert 845
Halstube
Lys beige melert 845

2 nøster

PINNEFORSLAG
		

Liten rundp nr 2,5
Liten rundp og strømpep nr 3,5

STRIKKEFASTHET
		

30 m lett utstrukket mønsterstrikk
på p nr 3,5 = 10 cm

2 nøster

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

LUE

HALSTUBE

Legg opp 120 m på liten rundp nr 2,5. Strikk 9 omganger

Legg opp 180 m rundp nr 3,5. Strikk mønster etter

vrangbord rundt med 2 r, 2 vr.

diagrammet til arbeidet måler 25 cm. Slutt med de 5 første

Skift til p nr 3,5 og strikk mønster etter diagrammet til

omgangene i diagrammet. Fell av med r og vr m.

arbeidet måler 28 cm.
Fell ved å strikke 10 m r, 2 m r sammen omgangen rundt = 110
m. Strikk 1 omgang uten å felle.
Fell på neste omgang ved å strikke 9 r, 2 r sammen omgangen

DIAGRAM

rundt = 100 m. Strikk 1 omgang uten å felle.

NB! Ta de 2 første m i omgangen løs av
og strikk de i slutten av omgangen. Når m er strikket,
flytt de tilbake og strikk neste omgang

Forsett slik med en m mindre mellom fellingene for hver gang
til det gjenstår 80 m.

Gjenta
Begynn her

På neste omgang strikkes 2 r sammen omgangen rundt =
40 m. Strikk 1 omgang uten å felle.
På neste omgang strikkes 2 r samme omgangen rundt =
20 m. Klipp garnet og trekk tråden gjennom m.

Gjenta

R
Vr
Sett 6 m på en hj.p foran arbeidet,
surr tråden 2 ganger rundt, strikk m som før
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
STERK egner seg godt til bruksplagg til
store og små, som til sokker og gensere.
Dette 4-trådsgarnet strikkes på pinne
3,5. Garnet finnes både i melerte og
ensfargede nyanser i godt avstemte
farger.

STERK
40 % fineste alpakka
40 % merinoull • 20 % nylon
Produsert i Peru

TIPS: Alpakka er tre ganger varmere enn
saueull og nylonforsterkningen øker
slitestyrken.
Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

10

3,5

22
50 gram = ca 137 meter

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet: 22 masker glattstrikk
på pinne 3,5 = 10 cm
50 gram = ca 137 meter
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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