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DESIGN 

House of Yarn

GARN

BABY BOMULL 100 % bomull, 50 gram = ca 180 meter

STØRRELSER

S - M - L - XL

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 90 - 95 - 100 - 105 cm

Hel lengde (uten stropper) ca 63 - 65 - 67 -69 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 6 - 7 - 8 - 9 nøster

FARGER

Hvit 501

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr. 2½ og 3

TILBEHØR

Litt elastikk

STRIKKEFASTHET

28 m glattstrikk i bredden på p nr. 3 måler 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.

FINN RIKTIG STØRRELSE

1.  Ta mål av et strikkeplagg som passer.

2.  Sammenlign målene med oppskriften.

3.  Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.

4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger 

 eller kortere ved behov.

FORKORTELSER

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

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

Legg opp 264-280-296-312 m på rundp nr. 2½ og str 6 omg 

i rillestr (vekselvis 1 omg r, 1 omg vr) = 3 riller. Skift til rundp 

nr. 3 og str mønster I etter diagrammet til arb måler ca. 10 

cm (likt for alle størrelser). Str 6 omg i rillestr (vekselvis 1 omg 

vr, 1 omg r). Sett ett merke i hver side med 132-140-148-156 

m til ryggen og 132-140-148-156 m til forstykket.

Fell 1 m ved hvert merke ved å str 2 m r sm før hvert merke 

og 2 m vridd r sm etter hvert merke på ca. hver 5. cm i alt 

6-7-7-7 ganger og det er  240-252-268-284 m i omg. 

Str til arb måler ca. 44-45-46-47 cm. Str 6 omg i rillestr 

(vekselvis 1 omg vr, 1 omg r). Sett ett merke i hver side med 

120-126-134-142 m til ryggen, øk 16 m jevnt fordelt på 

forstykket til 136-142-150-158 m = 256-268-284-300 m

Str videre i mønster I etter diagrammet til arb måler ca. 

62-64-66-68 cm. Str ca. 1½ cm glattstr, 1 omg vr til 

brettekant og ca. 1½ cm glattstr. Fell rett av til en jevn kant 

som ikke strammer.

Brett kanten mot vrangen og sy til med løse sting.

Fest alle løse tråder på vrangen. Tre elastikk i brettekanten 

oppe på kjolen.

STROPPER

Legg opp 100-106-112-118 m på p nr. 2½ og str 14 p r frem 

og tilbake (=rillestr). Fell rett av til en jevn kant som ikke 

strammer. Str en stropp til.

Sy stroppene til kjolen ca. 10 cm fra sidemerkene. 

DIAGRAM  

Gjenta

Gjenta

Mønster I
R på retten, vr på vrangen

Vr på retten, r på vrangen

Sett 1 m på hjelpep bak arbeidet, 1 r, strikk m fra hjelpep r

Sett 1 m på hjelpep foran arbeidet, 1 r, strikk m fra hjelpep r     

NB! På linje merket med       , begynn omgangen ved å ta 1 m

r løs av p, og strikk denne sammen med siste �etting på omgangen     
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