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GIO SLUMRETEPPE

GG 305-10

DESIGN 

House of Yarn 

GARN 

PRETTY PRINT ULLGARN 100 % ull, 

100 gram = ca 200 meter 

STØRRELSE 

135 x 170 cm

GARNFORBRUK 

10 nøster (1 av hver farge)

FARGER 

Farge 1 Gullfarget print 501

Farge 2 Rustfarget print 505

Farge 3 Rødfarget print 502

Farge 4 Regnbue print 504

Farge 5 Blåfarget print 503

Farge 6 Brunfarget print 506

Farge 7 Mintfarget print 510

Farge 8 Lillafarget print 509

Farge 9 Pastellfarget print 508

Farge 10 Grønnfarget print 507

PINNEFORSLAG 

Stor rundp nr 8

STRIKKEFASTHET 

12 m rillestrikk på p nr 8 = 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

Kant-m: Første m på hver p strikkes r. Siste m på hver p tas 

vr løs av p med garnet foran arbeidet.

NB! Stram første og siste m på hver p godt, for en fin kant.

Legg løst opp 162 m med farge 1 på p nr 8. 

Strikk fram og tilbake i rillestrikk innenfor 1 kant-m i hver side.

Skift nøste når det forrige er strikket opp, i denne 

rekkefølgen: Farge 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

Strikk til alle nøstene er strikket opp, bortsett fra ca 6 meter 

av farge 10 (til avfellingen). Fell løst av.

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

For oppskrift på tøfler se GG 305-06 på houseofyarn.no


