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DESIGN 

CORTINA er designet av Bitten Eriksen i 1956

GARN

ALPAKKA WOOL 60 % alpakka, 40 % ren ny ull, 

50 gram = ca 166 meter 

STØRRELSER

One Size (dame)

GARNFORBRUK

Farge 1 1 nøste

Farge 2 1 nøste

FARGER

Farge 1 Marine 525

Farge 2 Hvit 533

PINNEFORSLAG

Strømpep nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET

29 m 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.

FORKORTELSER

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

HØYRE VOTT 

Legg opp 52 m med farge 1 på strømpep nr 2,5. 

Strikk 7 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. 

Skift til strømpep nr 3. 

Strikk videre i glattstrikk og mønster etter diagram A. 

Øk til kile for tommel som vist i diagrammet ved å hente opp 

tverrtråden mellom 2 m, og strikke den vridd r. 

Når kilen er ferdig strikket, settes de 11 kile-m på en 

maskeholder. Legg opp 11 nye m over de avsatte m = 60 m. 

Strikk videre rundt med mønster som før. 

På raden markert for felling, strikkes slik: 

Strikk 1 r med farge 2, 2 vridd r sammen med farge 1, 

23 m mønster, 2 r sammen med farge 1, 1 r med farge 2, 

2 vridd r sammen med farge 1, 23 m mønster, 2 r sammen 

med farge 1. Fortsett fellingene på denne måten til det 

gjenstår 8 m. Klipp av garnet, og trekk begge trådene 

gjennom de siste m, dra sammen og fest tråden. 

TOMMEL 

Sett de 11 avsatte m fra kilen inn på strømpep nr 3, og hent 

opp 13 m videre rundt åpningen. Strikk mønster etter 

diagram B. 

Når det gjenstår 8 m, klippes trådene og trekkes gjennom 

de siste m. 

Strikk en vott til, men med tommelen i motsatt side.

For oppskrift på Cortina genser se DG 458-10
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