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Foto: Nerver AS

DESIGN 

Iselin Hafseld

GARN

MINI STERK 40 % alpakka, 40 % merinoull, 20 % nylon, 

50 gram = ca 166 meter

Alternativt garn: ALPAKKA WOOL

STØRRELSE

One size (dame)

PLAGGETS MÅL

Omkrets ca 36 cm

Lengde ca 49 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 3 nøster 

Farge 2 1 nøster 

FARGER 

Farge 1 Lys blå 848

Farge 2 Mørk gråblå 861

PINNEFORSLAG

Liten rundp nr 3

Strømpep nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET

27 m glattstrikk og mønster på p nr 3 = 10 cm

30 omganger glattstrikk og mønster på p nr 3 = 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.

OPPSKRIFT UTARBEIDET AV 

Hrönn Jónsdóttir

FORKORTELSER

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

Legg opp 84 m med farge 1 på strømpep nr 2,5. 

Strikk 10 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.

Skift til p nr 3, og strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som 

det økes 14 m jevnt fordelt = 98 m. 

Strikk mønster etter diagrammet. 

Gjenta rapporten i alt 2 ganger i høyden. NB! Ved lange 

maskesprang bør trådene tvinnes på hver 5./6. m. Pass på at 

det ikke tvinnes på samme sted i omgangen etter.

Arbeidet måler nå ca 39 cm. Strikk 1 omgang glattstrikk med 

farge 1, samtidig som det felles 8 m jevnt fordelt = 90 m. 

Skift til p nr 2,5, og strikk 10 cm vrangbord rundt med 

1 vridd r, 1 vr. Fell av.

For oppskrift på lue se DSA 106-06

For oppskrift på vest se DSA 106-11

For oppskrift på cardigan se DSA 106-02
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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