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Dale Garn - en del av

DG 339-15
ANNABEL BLONDETEPPE

DESIGN
Dale Garn
GARN
BABY ULL 100 % merinoull superwashbehandlet,
50 gram = ca 165 meter
STØRRELSER
Ca 66x75 cm
GARNFORBRUK
5 nøster
FARGE
Natur 3019
NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet
har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike noe
fra bildet.
PINNEFORSLAG
Stor rundp nr 3,5
STRIKKEFASTHET
25 m mønsterstrikk på p nr 3 = 10 cm
28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Legg opp 164 m på p nr 3,5 og strikk 14 p r (= 7 riller) fram
og tilbake.
Strikk rillestrikk over de ytterste 8 m i hver side og mønster
etter diagrammet over de midterste 148 m.
NB! På hver 8. p strikkes 2 p ekstra (= 1 rille) over de første
og siste 8 m. Dette for at kantene ikke skal trekke seg
sammen i forhold til mønsteret.
Strikk til arbeidet måler ca 72 cm. Slutt med helt diagram.
Strikk 14 p r (= 7 riller). Fell av.
DIAGRAM

Alternativt garn: BABY ULL

Teppe


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.
Gjenta

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

Slutt
her

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.

Gjenta

Begynn
her

R på retten, vr på vrangen
Kast
Ta 1 m r løs av, 1 r, trekk den løse m over
2 r sammen

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