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DESIGN 

Øyunn Krogh by House of Yarn

GARN 

Øyunn Krogh FAERYTALE UPCYCLE, 100 % upcycle alpakka, 

50 gram = ca 175 meter

Alternativt garn: FAERYTALE

STØRRELSE

One Size

GARNFORBRUK

2 nøster

FARGE

Lys denim 407

PINNEFORSLAG

Liten rundp nr 4,5 og 5 

Strømpep nr 5

STRIKKEFASTHET

16 m glattstrikk med dobbelt garn på p nr 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.

Oppskrift utarbeidet av Brit Frafjord Ørstavik

FORKORTELSER

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

Legg opp 68 m med dobbel tråd på p nr 4,5.

Strikk 1 omgang vrangbord rundt slik: Strikk *1 vr, ta høyre 

p under venstre p og rundt på baksiden av arbeidet, ta m 

på venstre p vr løs av, trekk den rundt til forsiden, sett m på 

venstre p, og strikk den r*, gjenta fra *-* ut omgangen.

Strikk 18 cm vrangbord med 1 vr, 1 r.

Skift til p nr 5, og strikk videre i glattstrikk. 

Samtidig, på 1. omgang, økes 4 m jevnt fordelt = 72 m.

Når arbeidet måler ca 25 cm, felles det til luetopp slik:

Strikk *1 r, 2 r sammen, 12 r, ta 1 m r løs av, ta neste m r løs 

av, sett m tilbake på venstre p, og strikk de 2 sammen i bakre 

m-lenke, 1 r* gjenta fra *-* ut omgangen = 64 m.

Strikk 1 omgang glattstrikk uten felling.

Strikk *1 r, 2 r sammen, 10 r, ta 1 m r løs av, ta neste m r løs 

av, sett m tilbake på venstre p, og strikk de 2 sammen i bakre 

m-lenke, 1 r* gjenta fra *-* ut omgangen = 56 m.

Strikk 1 omgang glattstrikk uten felling.

Gjenta fellingene på hver 2. omgang, med 2 m mindre 

mellom hver felling til det gjenstår 24 m.

Strikk 1 omgang 2 og 2 m r sammen = 12 m.

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m.

Brett kanten dobbel mot retten.

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

For oppskrift på kjole se ØK04-06 på houseofyarn.no

For oppskrift på leggvarmere se ØK04-08 

på houseofyarn.no


