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DESIGN 

Dale Garn

GARN 

BABY ULL 100 % merinoull superwashbehandlet,

50 gram = ca 165 meter

Alternativt garn: SOFT MERINO

STØRRELSER

Barn liten (Barn stor) Dame (Herre)

GARNFORBRUK

Farge 1 1 (2) 2 (2) nøster

Farge 2 1 nøste til alle størrelser

Farge 3 1 nøste til alle størrelser

FARGER

Farge 1 Marine 5755

Farge 2 Ubleket hvit 0020

Farge 3 Rød 4018

PINNEFORSLAG 

Strømpep nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET 

28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

35 omganger glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

33 omganger 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

For oppskrift på damegenser se DG 345-01

For oppskrift på herregenser se DG 345-02

For oppskrift på barnegenser se DG 345-03

For oppskrift på pannebånd se DG 345-05

Høyre vott: Legg opp 44 (48) 56 (60) m med farge 1 på 

strømpep nr 2,5. Strikk 2 r, 2 vr rundt slik: 18 (22) 24 (26) 

omganger farge 1, 4 (5) 6 (8) omganger farge 2, 3 (3) 4 (4) 

omganger farge 1. Skift til strømpep nr 3, og strikk 1 omgang 

glattstrikk med farge 1, samtidig som m-tallet reguleres til 

42 (48) 56 (62) m. Videre mål tas herfra.

Fortsett rundt med farge 1 og glattstrikk, og strikk 1 cm 

(likt for alle størrelser). På neste omgang begynner øking for 

tommelkile slik: Strikk 1 m, sett et merke, øk 1 m ved å ta opp 

tråden mellom m og strikk denne vridd r, strikk 1 r, øk 1 m, 

sett et merke og strikk ut omgangen. Øk 1 m innenfor hvert 

merke på hver 3.omgang 3 (4) 5 (6) ganger = 7 (9) 11 (13) m 

til tommelkile. Når kilen er ferdig strikket settes de 7 (9) 11 (13) 

tommel m på en hjelpetråd til tommel og legg opp 7 (9) 

11 (13) nye m = 48 (56) 66 (74) m. Fortsett rundt i glattstrikk til 

arbeidet måler ca 12 (14) 15 (16) cm. Sett et merke i hver side 

med 24 (28) 33 (37) m til hver del. Begynn fellingen i toppen 

slik: *Ta 1 m r løs av p, 1 r, trekk den løse m over. Strikk til

2 m før merket, strikk 2 r sammen*. Gjenta fra *-* 1 gang til

= 4 m felt på omgangen. Fell som forklart på hver omgang 

til det gjenstår 4 (4) 6 (6) m. Klipp av garnet og trekk tråden 

gjennom m, og fest den godt.

Tommel: Ta m fra tråden inn på p nr 3. Strikk opp med farge 1 

7 (9) 11 (13) m på baksiden = 14 (18) 22 (26) m. Strikk rundt i 

glattstrikk til tommelen måler ca 4 (5) 5,5 (6) cm. Fell som på 

votten.

Venstre vott: Strikk som høyre, men med tommelen i 

motsatt side. Broder flaggstjernen, for valgt størrelse, med 

maskesting ca midt oppå votten.

MASKESTING

MASKESTING
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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Flagg−stjerne Voksen


