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DESIGN 

CORTINA er designet av Bitten Eriksen i 1956

REDESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

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

50 gram = ca 166 meter 

STØRRELSER 

26-28 (29-31) 32-34 (35-37) 38-40

GARNFORBRUK

Farge 1 2 nøster alle størrelser

Farge 2 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Svart 809

Farge 2 Natur 806

PINNEFORSLAG

Strømpep nr 2,5 og 3,5

STRIKKEFASTHET

28 m glattstrikk på p nr 2,5 = 10 cm

25 m glattstrikk og mønster 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
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

Legg opp 48 (48) 58 (58) 58 m med farge 1 på strømpep

nr 2,5, og strikk 2 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.

Sett et merke rundt 1. m = midt bak.

Skift til p nr 3,5, og strikk 34 (34) 37 (37) 37 omganger 

mønster etter diagram A (A) B (B) B, samtidig som det felles 

0 (0) 1 (1) 1 m på 1. omgang = 48 (48) 57 (57) 57 m.

Skift til p nr 2,5 og farge 1. Strikk 4 omganger glattstrikk,

samtidig som m-tallet reguleres til 48 (48) 56 (60) 60 på 

1. omgang. Sett et merke i hver side = 24 (24) 28 (30) 30 m 

til hæl- og vrist-m. Strikk glattstrikk fram og tilbake over 

24 (24) 28 (30) 30 hæl-m til hælen måler 4 (4) 5 (6) 6 

cm og siste p er fra retten.

HÆLFELLING

Sett et merke midt på hælen.

Strikk vr til 2 m etter merket, strikk 2 vridd vr sammen, 1 vr, snu.

Ta 1 m løs av p, strikk r til 2 m etter merket, strikk 

2 r sammen, 1 r, snu. Ta 1 m løs av p, strikk vr til 1 m før 

’hullet’, 2 vridd vr sammen, 1 vr, snu. Ta 1 m løs av p, strikk 

r til 1 m før ’hullet’, 2 r sammen, 1 r, snu. Fell videre på denne 

måten til alle m utenfor ’hullet’ er strikket. Del m på 2 p. 

Strikk opp 11 (11) 14 (17) 17 m på hver side av hælen, og strikk 

videre rundt i glattstrikk. Sett et merke på hver side 

av de 24 (24) 28 (30) 30 vrist-m.

Fell til kile ved å strikke 2 r sammen før de 24 (24) 27 (27) 30

vrist-m og ta 1 m løs av, strikk 1 r og trekk den løse m over 

etter vrist-m. (Det felles ikke på oversiden av foten.) Fell slik 

på hver omgang til det gjenstår 48 (48) 56 (60) 60 m. Strikk 

til hele foten måler ca 13 (15) 17 (19) 21 cm eller ønsket 

lengde før tåfelling (tåfellingen måler ca 4 cm).

TÅFELLING

Fell ved sidemerkene ved å strikke 2 r sammen, 1 r før hvert

merke og 1 r, 1 løs av, 1 r, trekk den løse m over etter hvert

merke. Fell videre på denne måten på hver 2. omgang i alt 

3 ganger og videre på hver omgang til det gjenstår 8 m.

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

godt.
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