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MOSS VESKE RUST

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 

FRYD 100 % ull, 50 gram = ca 200 meter

DESIGN Brit Frafjord Ørstavik

STØRRELSER 

Omkrets Før toving ca 111 cm

  Etter toving ca 86 cm

Hel lengde Før toving ca 60 cm

  Etter toving ca 43 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 6 nøster

Farge 2 3 nøster

FARGER

Farge 1 Rust 608

Farge 2  Natur 604

PINNEFORSLAG Stor rundp nr 5

TILBEHØR Hanker fra STOFF & STIL

STRIKKEFASTHET 18 m glattstrikk på p nr 5 = 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
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Hele vesken strikkes med dobbelt garn.

Legg opp 144 m med farge 1 på p nr 5.

Strikk 1 omgang glattstrikk rundt, samtidig som det settes 4 

merker slik: Strikk 69 r, sett et merke rundt neste m 

(= merke-m), 1 r, sett et merke rundt neste m, 69 r, sett et 

merke rundt neste m, 1 r, sett et merke rundt neste m.

Strikk videre slik: 

1. omgang: Strikk 69 r, øk 1 m, strikk merke-m vr, øk 1 m, 

1 r, øk 1 m, strikk merke-m vr, øk 1 m, 69 r, øk 1 m, strikk 

merke-m vr, øk 1 m, 1 r, øk 1 m, strikk merke-m vr, øk 1 m 

= 152 m.

2. omgang: Strikk 1 omgang uten økning. NB! Merke-m 

strikkes vr.

3. omgang: Strikk 71 r, øk 1 m, strikk merke-m vr, øk 1 m, 3 r, 

øk 1 m, strikk merke-m vr, øk 1 m, 71 r, øk 1 m, strikk merke-m 

vr, øk 1 m, 3 r, øk 1 m, strikk merke-m vr, øk 1 m 

= 160 m.

4. omgang: Strikk 1 omgang uten økning.

Gjenta 3. og 4. omgang, men med 2 m mer mellom 

økningene for hver 2. omgang til i alt 200 m.

Slutt med 1 økningsomgang. 

Videre mål tas herfra.

Strikk videre slik: 81 r, mønster etter diagrammet, 13 r, 

mønster etter diagrammet, 81 r, mønster etter diagrammet, 

13 r, mønster etter diagrammet.

Strikk til arbeidet måler ca 40 cm. 

Skift til farge 2 og strikk videre som før til arbeidet måler 

58 cm.

Strikk *1 omgang vr, 1 omgang r*, gjenta fra *-* 1 gang til. 

NB! Diagrammet fortsetter som før.

Slutt med 1 omgang vr, samtidig som det felles av.

MONTERING

Sy sammen i bunnen med maskesting. 

Tov vesken.

DIAGRAM  

Gjenta    

Vr

Patent-m                 

Strikkes som en vanlig rett maske, men strikk i masken
fra forrige pinne i stedet for i masken på pinnen.

PATENTMASKE
MASKESTING

TOVING 

Tov arbeidet i maskin, bruk vaskeprogram for finvask og 

ullvaskemiddel. Hvis arbeidet har tovet for lite, kan det toves 

igjen, eller tørkes i tørketrommel. 

NB! Vaskemaskiner tover forskjellig, lag gjerne en prøvelapp 

for å teste tovingen før du tover arbeidet.

Sy på en hank på hver side.


