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AVENA ALPELUE

DSA 92-02

Legg opp 102 m med 1 tråd i hver kvalitet på p nr 3.

Strikk 6 cm glattstrikk rundt, 1 omgang vr til brettekant, 

og videre 6 cm glattstrikk.

Sett 6 merker i arbeidet. Sett merkene rundt 2 m 

(= merke-m), med 15 m mellom hvert merke.

Strikk videre rundt i glattstrikk. Samtidig, på 1. omgang, økes 

det ved å lage et kast på hver side av merke-m = 12 m økt.

På neste omgang strikkes kastene vridd r, for å unngå hull.

Gjenta økningene på hver 3. omgang i alt 9 ganger = 210 m.

Strikk 2 cm glattstrikk uten økninger.

Strikk videre i glattstrikk, samtidig som det på neste omgang 

felles på hver side av merke-m slik: Ta 1 m r løs av, ta neste 

m r løs av, sett m tilbake på venstre p, og strikk m r sammen 

før hver merke-m, og 2 r sammen etter hver merke-m = 198 m.

Gjenta fellingene på hver 2. omgang til det gjenstår 30 m.

På neste omgang strikkes *2 r sammen, 1 r*, gjenta fra *-* 

ut omgangen = 20 m.

Strikk 2 og 2 m r sammen = 10 m.

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m.

MONTERING

Brett kanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting.
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DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

FAERYTALE 100 % alpakka, 

50 gram = ca 175 meter

DREAMLINE AIR 78 % suri alpakka, 22 % nylon, 

25 gram = ca 237 meter

STØRRELSER

One Size

GARNFORBRUK

Farge 1 2 nøster

Farge 2 2 nøster

FARGER

Farge 1 FAERYTALE Natur 701

Farge 2 DREAMLINE AIR Natur 305

PINNEFORSLAG

Liten rundp og strømpep nr 3

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk 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


