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DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

DREAMLINE PURE 100 % alpakka, 25 gram = ca 125 meter

NB! Alpakkagarn anbefales ikke til prematurstrikk.

STØRRELSER

50-56 (62-68) 74-80

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

GARNFORBRUK

2 nøster alle størrelser

 

FARGE

Snøhvit 403

PINNEFORSLAG

Strømpep nr 2,5 og 3,5

STRIKKEFASTHET

28 m rillestrikk 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.

FINN RIKTIG STØRRELSE

1.  Ta mål av et strikkeplagg som passer.

2.  Sammenlign målene med oppskriften.

3.  Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.

4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger 

 eller kortere ved behov.

FORKORTELSER

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

Babystørrelser i centilong tilsvarer i måneder:

44 = prematur

50-56 = 0-1 mnd

62 = 3 mnd

68 = 6 mnd

74 = 9 mnd

80 = 12 mnd

For oppskrift på resten av hentesettet se DSA 112

på houseofyarn.no
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Legg opp 36 (40) 44 m på p nr 3,5.

Strikk r fram og tilbake (1. p = retten) til i alt = 19 (21) 23 riller. 

Videre strikkes 6 p glattstrikk, strikk deretter en bise slik:

Tell 6 p ned og plukk opp 1 m i hver m fra vrangen på p 

nr 2. Strikk fra retten med p nr 3 slik: Strikk *1. m fra hver p 

sammen til en m*, gjenta fra *-* til alle m er strikket sammen.

Klipp av garnet.

Sett de første og siste 13 (14) 15 m på en maskeholder. 

Strikk videre i rillestrikk over de midterste 10 (12) 14 m 

(begynn med en p fra vrangen). Strikk i alt 10 (12) 14 riller, 

siste p er fra vrangen. Samtidig, på siste p, strikkes de 2 første 

og 2 siste m r sammen = 8 (10) 12 m.

La m stå på p.

Strikk r over de første 13 (14) 15 m på maskeholderen, strikk 

opp 10 (12) 14 m langs de rillestrikkede midt-m, strikk 8 (10) 12 r 

(= midt-m), strikk opp 10 (12) 14 m langs den andre siden av 

de rillestrikkede midt-m, til slutt 13 (14) 15 r = 54 (62) 70 m.

Strikk videre r fram og tilbake, til det er strikket i alt 6 (7) 8 

riller og siste p fra vrangen.

Strikk 6 p glattstrikk, strikk deretter en bise slik: Tell 6 p ned og 

plukk opp 1 m i hver m fra vrangen på p nr 2. Strikk fra retten 

med p nr 3 slik: Strikk 1. m fra hver p r sammen 

= 54 (62) 70 m.

Strikk videre rundt slik: 

1. omgang: Strikk r ut omgangen.

2. omgang: Strikk *1 vr, 2 vr sammen, 21 (25) 29 vr, 2 vr 

sammen, 1 vr*, gjenta fra *-* = 50 (58) 66 m.

3. omgang: Strikk *1 r, 2 r sammen, 19 (23) 27 r, 2 vridd r 

sammen, 1 r*, gjenta fra *-* = 46 (54) 62 m.

4. omgang: Strikk *1 vr, 2 vr sammen, 17 (21) 25 vr, 2 vr 

sammen, 1 vr*, gjenta fra *-* = 42 (50) 58 m.

Gjenta 3. og 4. omgang, men med 2 m mindre mellom 

fellingene til det gjenstår 34 m 

(likt alle størrelser).

MONTERING

Fordel m på 2 p (= 17 m på hver p) og mask sammen 

under foten.

Sy sammen bootsen midt bak med madrassting 

(se illustrasjon).

NB! Sy de første 9 rillene på bootsen fra vrangen 

(skal brettes ned).

Brett brettekanten ned på retten. Strikk en boots til 

på samme måte.

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

MADRASSTING


