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DESIGN 

Iselin Hafseld

GARN

MINI STERK 40 % fineste alpakka, 

40 % merinoull, 20 % nylon, 50 gram = ca 166 meter

STØRRELSER 

One size

PLAGGETS MÅL

Skjerf

Bredde ca 25 cm

Lengde ca 150 cm

Pulsvanter

Omkrets ca 19 cm

Lengde ca 22 cm

GARNFORBRUK

Skjerf

4 nøster

Pulsvanter

1 nøste

FARGE

Lys rosa 850

PINNEFORSLAG 

Stor rundp og strømpep nr 3

STRIKKEFASTHET 

26 m hullmønster 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

SKJERF

HULLMØNSTER, strikket frem og tilbake

Mønsteret er delelig med 7+2.

1. p: Vr.

2. p: 2 r, *2 r sammen, kast, 1 r, kast, ta 1 m r løs av, 1 r, trekk 

den løse m over, 2 r*, gjenta fra *-* p ut.

3. p: Vr.

4. p: 1 r, *2 r sammen, kast, 3 r, kast, ta 1 m r løs av, 1 r, trekk 

den løse m over*, gjenta fra *-* til det er 1 m igjen, 1 r.

Gjenta 1. – 4. p.

Legg opp 67 m på p nr 3. NB! Det er viktig at sidekantene blir

strikket likt gjennom hele arbeidet. Første m tas vr løst av, 

strikk hullmønster over 65 m, siste m strikkes r.

Strikk til arbeidet måler ca 150 cm, avslutt etter 4. p i 

mønsteret, strikk 1 p vr. Fell av.

Denne strukturen bør dampes lett på vrangen med et fuktig 

klede for å få glattet ut sidekantene.

PULSVANTER

HULLMØNSTER, strikket rundt

Mønsteret er delelig med 7

1. omgang: R.

2. omgang: *1 r, 2 r sammen, kast, 1 r, kast, ta 1 m r løs av, 1 r, 

trekk den løse m over, 1 r*, gjenta fra *-* omgangen ut.

3. omgang: R.

4. omgang: *2 r sammen, kast, 3 r, kast, ta 1 m r løs av, 1 r, 

trekk den løse m over*, gjenta fra *-* omgangen ut.

Gjenta 1. – 4. omgang

Legg opp 49 m på strømpep nr 3. Strikk hullmønster rundt 

til arbeidet måler ca 22 cm. Avslutt mønsteret etter 4. p, 

strikk 1 p r og fell løst av.
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