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En mjuk  garnglede

 Strikkefasthet

Pass på strikkefastheten
For at plagget du strikker skal få de målene og fasongen som 
er oppgitt i opp skriften, må du overholde strikkefastheten. 
Ikke alle strikker likt. Strikker du løsere enn strikkefastheten 
som er oppgitt, blir plagget større. Strikker du fastere blir 
plagget mindre.

Strikk en prøvelapp
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall 
masker på 10 cm i bredden. Har du flere masker enn oppgitt,  
skift til tykkere pinner. Har du færre masker, skift til tynnere 
pinner. Alle strikker litt ulikt, og pinne-nummeret i oppskriften 
er kun veiledende. Bare et halvt pinne-nummer opp eller ned 
kan gjøre forskjell. 

Garnet er produsert av merkevarehuset House of Yarn som er Nordens største 
leverandør av kvalitetsgarn. Dermed kan vi garantere at garnet produseres i henhold 
til nasjonale og internasjonale lover og regler for bruk av kjemikalier. House of Yarn 
samarbeider med ITP Holding ITPGroup.no, som er underlagt gjeldende krav og 

retningslinjer for European Community on Chemicals and Their Safe Use, det såkalte 
kjemikalieregelverket REACH. House of Yarns partnere er dessuten medlem av Initiativ 
for Etisk Handel — IEH. Dette gir tygghet for deg som strikker og for de du strikker til.

Du kan følge oss på Instagram: @Mjuk_kvardag
Tagg gjerne strikkeprosjektene dine med #mjukstrikk 
Se alle lookbooks og oppskrifter på www.mjukstrikk.no

18 masker utgjør ca. 10 cm ferdig strikk
Anbefalt pinnestørrelse for å opprettholde strikkefastheten: 4,5

Hvordan lese en banderole:

Tips & triks

Strikk alltid en prøvelapp på 10x10 cm, 
for å sjekke at du holder oppskriftens 
oppgitte strikkefasthet.
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V i har  et  Mjuk-garn 
t il  alle st r ikkeprosjek ter !

Vi hjelper deg å finne 
alternativer i garnjungelen

Har du funnet en favorittoppskrift? Men finner ikke 
garnet – eller fargene du er på jakt etter? Da er det greit 
å vite at det finnes mange garn typer fra forskjellige 
garnleverandører som er så like at de kan erstatte 
garnet i oppskriften.

Slik finner du et alternativ til garnet som passer 
strikkeoppskriften: 

Sjekk garnkvaliteten;
• Hvilke fibertyper inneholder garnet?
• Er det et blandingsgarn som består av to eller flere 
fibertyper – f.eks ull og alpakka eller ull og nylon?

• Hvor mange prosent er det av hver fiber? – se etter 
en garntype som er lik, eller nesten lik?

• Sjekk løpelengden per 50 gram – dvs. hvor mange 
meter er det i et nøste på 50 gram.

• Sjekk strikkefastheten og anbefalt pinnetykkelse.
• Strikk en PRØVELAPP, og tell masker per 10 cm garn 
i oppskriften: Sjekk først punkt 1-4 i oppskriften, og 
sammenlign informasjonen med et alternativt garn.

Alternativt garn: Hvis punkt 1-4 er lik eller nesten 
lik for to eller flere garntyper, kan du trygt velge det 
garnet du selv ønsker å bruke. Informasjonen du 
trenger finner du alltid på banderolen.

Se tipsene i vår garntabell bakerst i guiden. Der finner 
du oversikt over mange forskjellige garn i samme 
type fiberkvalitet og med samme strikkefasthet og 
løpelengde.

Lykke til med pinner & garn!
Hilsen oss i MJUK 
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201 202 203
Koks melert Grå melert Lys grå melert

204 205 206
Hvit Natur Lys gul

907 208 209
Støvet rosa Lys lavendel Lys blå

210 211 212
Lys pistasj Maisgul Karminrød

213 214 215
Rødlilla Petrol Denim

216
Marine

Vaskeanvisning

Ullvugge 40 °C

Bruk vaskemiddel for ull/silke

Tørkes flatt

Vaskeanvisning

Ullvugge 40 °C

Bruk vaskemiddel for ull/silke

Tørkes flatt

FØN FROST

100 % superwash merinoull

50 gram = ca 105 meter

80 % ull og 20 % nylon

50 gram = ca 100 meter

FØN er et rundspunnet garn i 100 

prosent myk og behagelig merinoull 

i perlétvinn. Den spesielle tvinningen 

gir et garn med mye volum og 

elastisitet og dermed et svært 

jevnt og fint maskebilde. Garnet er 

superwashbehandlet og velegnet til 

baby- og barneplagg som må tåle mye 

vask.

 

FØN passer også ypperlig til kardigans, 

finkofter, gensere, kjoler, jumpere og 

topper til både voksne og barn. 

FROST er et forsterket ullgarn til 

ullsokker og plagg som skal tåle tøff 

bruk og daglig slitasje. Bruk FROST til 

arbeidsplagg og islendere og gensere 

til sport, fiske og friluftsliv.

4 410

22

10

22

Merinoull Raggegarn
901 902 903

Koks melert Koks/Grå/Natur mouline Natur

904 905 906
Beige/Natur 
Mouline

Brun/Natur 
Mouline

Natur

907 908
Mørk denim/Denim/
Natur mouline

Mørk denim/Denim/
Natur mouline
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401 402 403
Grå melert Lys grå melert Hvit

404 405 406
Natur Rosa Mørk rosa

407 408 409
Blek syrin Mørk syrin Lys aqua

410 411 412
Aqua Lys blå Denim

Vaskeanvisning

Ullvugge 40 °C

Bruk vaskemiddel for ull/silke

Tørkes flatt

Vaskeanvisning

Ullvugge 40 °C

Bruk vaskemiddel for ull/silke

Tørkes flatt

SPIRE NORDAVIND

100 % superwash merinoull

50 gram = ca 175 meter

100 % superwash merinoull

50 gram = ca 100 meter

SPIRE er 100 prosent superwash 

merinoull med perlétvinn. Den 

spesielle tvinningen gir et garn med 

mye volum og elastisitet som gir et 

svært jevnt og fint maskebilde. Garnet 

er mykt og lettstelt, og egner seg 

spesielt godt til baby- og barneplagg, 

men også til finere strikkeplagg til 

voksne. Vi anbefaler SPIRE til alle 

typer strukturstrikk, fletter, hullstrikk, 

flerfarget og nordiske mønster.

NORDAVIND er et klassisk 4-tråds 

superwash sportsgarn i ren ull. 

Garnet er velegnet til sport- og fritid 

både for aktive barn og voksne. 

NORDAVIND holder seg svært godt 

etter lang tid bruk og vask. Her har 

du et godt garn til skigensere i norske 

tradisjonsmønster, men også fine 

aranmønster og strukturstrikk.

410

22

Baby merinoull Klassisk SW ull
101 102 103
Svart Koks melert Grå melert

104 105 106
Hvit Natur Gul

107 108 109
Rød Blå Mørk turkis

110 111 112
Vårgrønn Safran Mørk rød

113 114 115
Blålilla Varn brun Olivengrønn

310

27
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501 502 503
Svart Koks melert Grå melert

504 505 506
Lys grå melert Natur Gul

507 508 509
Oransje Dyp rød Lilla

510 511 512
Petrol Demin Marine

Vaskeanvisning

Ullvugge 30 °C

Bruk vaskemiddel for ull/silke

Tørkes flatt

Vaskeanvisning

Maskinvask 40 °C for farget garn

Maskinvask 60 °C for hvitt garn

Bruk vaskemiddel for hvitt/farget tøy

Tørkes flatt

STORM VÅRSØG

100 % ren, ny ull • kan toves

50 gram = ca 55 meter

100 % økologisk bomull

50 gram = ca 100 meter

STORM er et tykt, ubehandlet ullgarn. 

Garnet egner seg til tykke gensere, 

jakker, kofter, kåper, oversized gensere 

og alt av tilbehør. Tykkelsen gir flott 

og trendy struktur enten du strikker og 

hekler plagg eller lager ting til huset. 

STORM er super til interiørstrikk, og du 

strikker eller hekler tøffe puter på en 

kveld. STORM egner seg til toving, og 

supert til tovede tøfler, kurver, puter og 

sitteunderlag.

VÅRSØG er et klassisk bomullsgarn 

som er like aktuelt til plagg som til 

interiørstrikk og hekling. Dette er 

et opplagt garnvalg til vaskekluter, 

grytekluter og håndklær, babytepper, 

lappetepper, og andre ting til huset 

og hytta. VÅRSØG er like flott til lekre 

sommertopper, skjørt og gensere 

samt alle plagg til barn og baby.

410

22

Tykk ull Økologisk bomull
950 951 952
Lys grå Hvit Natur

953 954 955
Lin Maisgul Safran

956 957 958
Rød Lilla Denim

959 960 961
Turkis Petrol Mørk marine

810

12
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601 602 603
Svart Koks melert Grå melert

604 605 606
Hvit Natur Maisgul

607 608 609
Karminrød Pink Lilla

610 611 612
Petrol Denim Mørk marine

Vaskeanvisning

Ullvugge 40 °C

Bruk vaskemiddel for ull/silke

Tørkes flatt

Vaskeanvisning

Ullvugge 30 °C

Bruk vaskemiddel for ull/silke

Tørkes flatt

SØNNAVIND VESTAVIND

80 % superwash ull og 20 % nylon

50 gram = ca 175 meter

100 % ren, nyull

50 gram = ca 105 meter

SØNNAVIND er et mykt og godt 

nylon-forsterket ullgarn som egner seg 

til de aller fleste strikkeprosjekter der 

du ønsker et tynnere garn. Bruk det til 

finere sokker og strømper og til alle 

typer bruksplagg som skal tåle mye 

bruk og slitasje. SØNNAVIND er flott til 

finkofter, gensere, skjørt og jakker, for 

ikke å glemme til ullbukser og plagg 

til barnehageungen. Garnet er også 

velegnet til hekling, lappetepper og 

andre interiørprosjekter.

VESTAVIND er et klassisk, rundspunnet 

ullgarn som er perfekt til fine 

tradisjonsplagg som gensere, jakker, 

kofter og alt av tilbehør som votter, 

luer, skjerf, løshalser, mm. VESTAVIND 

er godt å strikke med uansett om du 

velger klassiske koftemønster eller 

fletter og strukturstrikk, superenkel 

glattstrikk eller rillestrikk. VESTAVIND 

er ypperlig til toving.

410

22

Tynn ull Klassisk ren ull
301 302 303

Koks melert Grå melert Lys grå melert

304 305 306
Hvit Natur Mandarin

307 308 309
Lyng Lys sjøgrønn Lys denim

310 311 312
Maisgul Safran Karminrød

313 314 315
Rødlilla Petrol Denim

316
Mørk marine

310

27
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701 702 703
Grå Natur Gul

704 705 706
Aprikos Lavendel Lys grønn

707 708 709
Lys denim Rød Rust

710 711 712
Lilla Petrol Denim

Vaskeanvisning

Ullvugge 30 °C

Bruk vaskemiddel for ull/silke

Tørkes flatt

Vaskeanvisning

Ullvugge 40 °C

Bruk vaskemiddel for ull/silke

Tørkes flatt

DOGG NORDLYS

20 % alpakka • 60 % ull • 20 % akryl

50 gram = ca 100 meter

75 % superwash ull • 25 % polyamid

150 gram = ca 390 meter

DOGG er et supermykt og fluffy 

garn som er perfekt til fashionstrikk 

i gensere, jakker og tilbehør. Garnet 

gir lette, fine plagg og er nydelig i 

hullstrikk, fletter og fine strukturer. Det 

er like flott i enkelt som i dobbelt garn 

til mer chunky plagg.

NORDLYS har en ekstra fin ullblend 

til tynne sokker, tilbehør og slitesterke 

plagg til fritid, skole og barnehage. 

Garnet passer bra både til strikking og 

hekling.

2,5-310

28

Børstet ull-alpakka Strømpegarn
260 261 262

Denim/rust mønster Rød/oransje mønster Syrin/lilla mønster

263 270 271
Turkis/blå mønster Rød/pink striper Brun/beige striper

272 273
Rød/blå striper Demin/grå striper

6-710

13-14
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KIME DRESS AQUA

GARN BRUKT I  DENNE OPPSKRIFTEN:  
SPIRE 100% superwash merinoull
50 gram = ca 175 meter

DESIGN Ber-Lin Design AS

STØRRELSER 3 (6) 9  (12) mnd 
OBS!  Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 52 (55) 57 (60) cm
Hel lengde ca 51 (55) 59 (65) cm
Ermelengde ca 16 (17) 18 (19) cm
Benlengde ca 17 (21) 24 (27) cm

GARNFORBRUK 
Farge 1  4 (5) 6      (7) nøster
Farge 2  1 nøste alle størrelser

FARGE
Farge 1 Lys aquagrønn 409
Farge 2 Hvit 403

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep 2,5 og 3

TILBEHØR  6 (7) 7      (8) knapper

STRIKKEFASTHET
28 m mønster etter diagrammet/glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Slik  f inner  du r ik t ig stør relse:
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.

Sjekk str ikkefastheten ved å st r ikke en prøvelapp.  
Tell antall m pr  10 cm,  har  du f lere m enn oppgit t ,  
sk ift  t il t ykkere p.  Har  du færre m,  sk ift  t il t ynnere p.

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

© House of  Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.

MG 04-07

MG 04-07

KIME DRESS  
Aqua

Kant-m strikkes r på alle p.

STRIPER

Strikk *2 omganger farge 2, 2 omganger farge 1*, gjenta  

en gang til fra *-*, avslutt med 2 omganger farge 2.

BEN

Begynn nede på benet. Legg opp 44 (44) 48 (48) m med 

farge 2 på strømpep nr 2,5. Strikk rundt med striper og 

vrangbord med 2 r, 2 vr. Skift til farge 1, strikk 1 omgang r,  

og øk 16 (20) 16 (16) m jevnt fordelt = 60 (64) 64 (64) m.

Skift til p nr 3. Sett et merke rundt første og siste m på 

omgangen = merke-m på innsiden av benet.

Strikk mønster etter diagrammet. Samtidig økes det 1 m  

på hver side av merke-m. Gjenta økningene på hver  

2. (3.) 2,5. (2.) cm i alt 6 (6) 8 (10) ganger  

= 72 (76) 80 (84) m. De nye m strikkes inn i mønsteret etter 

hvert. Strikk til arbeidet måler 17 (19) 21 (25) cm.

Legg arbeidet til side, og strikk et ben til på samme måte. 

NB! Slutt med samme omgang i mønsteret på begge bena.

DRESS

Legg opp 6 m med farge 1 på p nr 3, strikk inn m på det 

ene benet, legg opp 12 m (midt bak), strikk inn m fra det 

andre benet, legg opp 6 m (= begynnelsen av omgangen/

midt foran) = 168 (176) 184 (192) m. Sett et merke midt bak 

mellom de 12 nye m.

Fortsett rundt med mønster over alle m. Samtidig felles  

1 m på hver side av merket foran og bak ved å strikke 

2 vridd r sammen før hvert merke og 2 r sammen etter  

hvert merke. Gjenta fellingene på hver omgang i alt  

6 ganger = 144 (152) 160 (168) m. Strikk 5 cm videre med 

mønster som før. 

Fell av 8 m midt foran = 4 m på hver side av merket.  

På neste omgang legges 8 m opp over de avfelte m  

= klippe-m som strikkes vr. Strikk til arbeidet måler  

23 (25) 26 (28) cm fra der bena ble satt sammen. Sett et 

merke i hver side med 72 (76) 80 (84) m til hver del.  

Strikk 1 omgang, samtidig som det felles 8 (10) 10 (12) m  

i hver side til ermehull = 32 (33) 35 (36) m til hvert forstykke 

og 64 (66) 70 (72) m til bakstykket.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMER

Legg opp 36 (40) 44 (44) m med farge 2 på strømpep 

nr 2,5. Strikk rundt med striper og vrangbord med 2 r, 2 vr.

Skift til p nr 3 og farge 1. Strikk 1 omgang r, samtidig som 

det økes 8 (6) 4 (8) m jevnt fordelt = 44 (46) 48 (52) m.

Sett et merke rundt første og siste m på omgangen = 

merke-m. Strikk glattstrikk. Samtidig, etter 2 cm, økes det  

1 m på hver side av merke-m. Gjenta økningene på hver  

2. cm i alt 5 ganger = 54 (56) 58 (62) m. Strikk til ermet 

måler 16 (17) 18 (19) cm. Samtidig, på siste omgang,

felles 8 (10) 10 (12) m av til ermehull = 46 (46) 48 (50) m.

Legg arbeidet til side, og strikk det andre ermet på samme 

måte.

BÆRESTYKKET

Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme 

og venstre forstykke inn på rundp nr 3  

= 220 (224) 236 (244) m. Sett et merke i hver 

sammenføyning = 4 merker. Strikk mønster og

glattstrikk som før. Samtidig, på 2. omgang, felles det til 

raglan ved å strikke til 3 m før hvert merke, ta 1 m løst av p,  

1 r, trekk den løse m over, 2 r, 2 r sammen = 8 m felt på en 

omgang. Gjenta fellingene på hver 2. omgang i alt 18 (18) 

19 (20) ganger. Samtidig, når det gjenstår 5 raglanfellinger, 

fell av 8 klippe-m, og fortsett fram og tilbake. Sett videre av 

på hver 2. p mot halsen 2,1,1,1 (2,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,1,1) m på 

hjelpepinne til halsringning = 58 (60) 62 (62) m.

HALSKANT

Skift til p nr 2,5. Strikk 1 omgang r fra retten, og strikk 

samtidig opp nye m langs halsringningen, totalt  

76 (76) 80 (84) m. Strikk fram og tilbake med striper og 

vrangbord med 2 r, 2 vr. Øk 1 m midt bak på siste omgang. 

La m stå på p.
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  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen

Gjenta

Gjenta

DIAGRAM  

HETTE

= 77 (77) 81 (85) m.

Skift til farge 1 og p nr 3.

Sett et merke i m midt bak i nakken. Strikk fram og tilbake 

med mønster etter diagrammet. Samtidig, på hver 4. p, økes 

1 m på hver side av merket midt bak. Strikk til hetten måler  

18 (19) 20 (20) cm (målt midt foran). På siste p felles merke-m 

av. Fordel m på 2 p. Legg retten mot retten og strikk 1 m fra 

begge p r sammen ut p, samtidig som det felles av.

MONTERING

Sy sammen åpningene under ermene.

Sy 2 tette sikk-sakk sømmer på hver side langs klippe-m. 

Klipp opp i midten.

VENSTRE FORKANT (JENTE), HØYRE FORKANT (GUTT)

Strikk opp fra retten langs forstykket og over halskanten 

med farge 1 på p nr 2,5, 1 m i hver m/p, men hopp over ca 

hver 4. m. Masketallet må være delelig med 4+2. Strikk 3 cm 

vrangbordstrikk fram og tilbake med 2 vr, 2 r. Fell av.

HØYRE FORKANT (JENTE), VENSTRE FORKANT (GUTT)

Strikk som venstre/høyre forkant, men med 6 (7) 7 (8) 

knapphull jevnt fordelt. Markèr på den andre forkanten hvor 

knapphullene skal være. Etter ca 2 cm lages knapphullene 

slik: Strikk 2 vr sammen, 2 kast, 2 vridd r sammen. På neste  

p strikkes 1 r, 1 vr i kastene.

KANT LANGS HETTA

Strikk opp langs kanten på hetta med farge 1 på p nr 2,5, på 

samme måte som forkantene (masketallet må være delelig 

med 4+2 m). Strikk fram og tilbake med striper og vrangbord, 

men motsatt vei (slutt med 2 p farge 2), med 2 r, 2 vr.  

Strikk 2 p farge 2, + 8 p farge 1 i vrangbordstrikk med  

2 r, 2 vr. Fell løst av.

MONTERING

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

Strikk belegg slik: Legg opp 4 m med farge 1 på p nr 3.  

Strikk glattstrikk fram og tilbake til belegget dekker sårkanten 

når det strekkes godt. Fell av. Strikk et belegg til på samme 

måte. Sy beleggene løst til over sårkantene. Fest forkantene 

til dressen i nedre del, med knappe-kanten øverst.

Strikk en i-cord ved å legge opp 4 m på strømpep nr 3 og 

strikk rundt slik: *Skyv m til høyre på p, stram tråden på 

baksiden og strikk 4 r*, gjenta fra *-* til passe lengde.  

Fell av. Bruk eventuelt en strikkemølle. Trekk snoren gjennom 

løpegangen. 

Lag en rund dusk i farge 2, ca 6 cm i diameter. Sy dusken  

til i enden av hetten. Sy i knappene.
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DERECHO GENSER &  LUE PETROL

GARN BRUKT I  DENNE OPPSKRIFTEN:  
FØN 100% merinoull
50 gram = ca 105 meter

DESIGN Ber-Lin Design AS

STØRRELSER 
Genser  4 (6) 8 (10)  12 
Lue 4-6 (8-12) 
OBS!  Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 67 (73) 76 (80)  84 
Hel lengde ca 40 (44) 48 (52)  54 
Ermelengde ca 27 (33) 36 (38)  40

GARNFORBRUK 
Farge 1  5 (6) 7 (8)          9 nøster
Farge 2  2 (2) 2 (3)          3 nøster
Farge 3  1 (1) 1 (2)          2 nøster
Farge 4  1 (1) 2 (2)          2 nøster

FARGER
Farge 1 Lys gråmelert 203
Farge 2 Petrol 214
Farge 3 Lys Pistasje 210
Farge 4 Hvit 204

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep 3,5 og 4

ALTERNATIVT GARN           NORDAVIND, VESTAVIND

STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
27 omganger glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Slik  f inner  du r ik t ig stør relse:
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.

Sjekk str ikkefastheten ved å st r ikke en prøvelapp.  
Tell antall m pr  10 cm,  har  du f lere m enn oppgit t ,  
sk ift  t il t ykkere p.  Har  du færre m,  sk ift  t il t ynnere p.

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

© House of  Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.

MG 03-03
LUE
Legg opp 96 (108) m med farge 1 og rundp nr 3,5.  

Strikk 5 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.

Skift til rundp nr 4. Strikk mønster etter diagrammet,  

uten fellinger.

Når mønsteret er ferdig, strikkes det glattstrikk med  

farge 2 til arbeidet måler ca 20 (22) cm.

Strikk *4 r, 2 r sammen*, gjenta ut omgangen = 80 (90) m.

Strikk 1 omgang uten felling.

Strikk *3 r, 2 r sammen*, gjenta ut omgangen = 64 (72) m.

Strikk 1 omgang uten felling.

Strikk *2 r, 2 r sammen*, gjenta ut omgangen = 48 (54) m.

Strikk 1 omgang uten felling.

Strikk *1 r, 2 r sammen*, gjenta ut omgangen = 32 (36) m.

Strikk 1 omgang uten felling.

Strikk 2 og 2 m r sammen ut omgangen = 16 (18) m.

Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de resterende m.

Lag en rund dusk med farge 2 og fest i toppen.

DIAGRAM  

Gjenta
= 210 (228) 234 (264) 282 m

Fell 30 (30) 30 (30) 36 m

Fell 30 (30) 30 (30) 36 m

Fell 24 (30) 30 (30) 30 m

Fell 24 (24) 30 (30) 30 m

Fell 24 (24) 24 (30) 30 m

  Farge 1 
  Farge 2 
  Farge 3 
  Farge 4 

MG 03-03

DERECHO GENSER & LUE 
Petrol

GENSER

BOLEN

Legg opp 148 (160) 168 (176) 184 m med farge 1 på rundp  

nr 3,5. Strikk 3 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.

Skift til rundp nr 4. Sett et merke i hver side med 

74 (80) 84 (88) 92 m til hver del.

Strikk glattstrikk med farge 1 til arbeidet måler 

26 (29) 32 (35) 36 cm. Samtidig, på siste omgang, felles 8 m 

av i hver side til ermehull (= 4 m på hver side av merket).

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 38 (38) 40 (40) 42 m med farge 1 på strømpep  

nr 3,5. Strikk 5 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.

Skift til rundp nr 4 og strikk 1 omgang r, samtidig som det 

økes jevnt fordelt til 40 (40) 44 (44) 48 m. Sett et merke 

rundt første og siste m på omgangen (= merke-m). Strikk 

videre i glattstrikk. Når arbeidet måler 7 cm, økes 1 m på 

hver side av merke-m. Gjenta økningene på hver  

5,5. (4,5.) 5. (4.) 3,5 cm i alt 4 (6) 6 (8) 9 ganger  

= 48 (52) 56 (60) 66 m. Strikk til arbeidet måler  

ca 27 (33) 36 (38) 40 cm, eller ønsket lengde. 

Samtidig, på siste omgang, felles 8 m av midt under ermet 

(= merke-m + 3 m på hver side) = 40 (44) 48 (52) 58 m.

Legg arbeidet til side og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET

Sett bakstykket, venstre erme, forstykket og høyre erme inn 

på rundp nr 4 = 212 (232) 248 (264) 284 m. Strikk 1 omgang 

glattstrikk med farge 1, samtidig som m-tallet reguleres til 

210 (228) 234 (264) 282 m. Strikk 0 (0) 4 (6) 8 omganger 

glattstrikk.

Fortsett med mønster etter diagrammet = 78 (90) 90

(114) 120 m etter endt diagram. Strikk 1 omgang med 

farge 2, samtidig som m-tallet reguleres til 78 (84) 90 

(110) 114 m.

HALSKANT

Skift til rundp nr 3,5. Strikk 3 cm rundt i glattstrikk og farge 2.

Strikk 1 omgang vr (= brettekant) og 3 cm glattstrikk. Fell løst 

av.

MONTERING

Sy sammen under ermene. Brett halskanten dobbel mot 

vrangen og sy til med løse sting.
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LISA KJOLE LYS PISTASJ

GARN BRUKT I  DENNE OPPSKRIFTEN:  
FØN 100 % superwash merinoull,
50 gram = ca 105 meter

DESIGN Ber-Lin Design AS

STØRRELSER 2 (4) 6 år 
OBS!  Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 55 (58)       74 cm 
Hel lengde ca 48 (52)       57 cm  
Ermelengde ca 23 (28)       31 cm 

GARNFORBRUK 
Farge 1  5 (6)         7 nøster
Farge 2  1 (1)         2 nøster
Farge 3  1 (1)         2 nøster

FARGER
Farge 1 Lys grå melert 203
Farge 2 Hvit 204
Farge 3 Lys pistasj 210

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep 3,5 og 4

ALTERNATIVT GARN           NORDAVIND VESTAVIND

STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Slik  f inner  du r ik t ig stør relse:
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.

Sjekk str ikkefastheten ved å st r ikke en prøvelapp.  
Tell antall m pr  10 cm,  har  du f lere m enn oppgit t ,  
sk ift  t il t ykkere p.  Har  du færre m,  sk ift  t il t ynnere p.

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

© House of  Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.

MG 03-02

DIAGRAM  

MG 03-02

LISA KJOLE 
Lys pistasj

OPPLEGG I-CORD

Legg opp 3 m, sett m over på venstre p, *strikk 1 r og  

1 vridd r i første m, 2 r, sett 3 m tilbake på venstre p*,  

gjenta fra *-* til oppgitt antall m i omgangen.

FELLING I-CORD

*Strikk 2 r, 2 vridd r sammen, sett 3 m tilbake på venstre p*, 

gjenta fra *-* til alle m på venstre p er felt av, og det gjenstår 

3 m på høyre p. Sett de siste 3 m over på venstre p og fell av.

KJOLE

Strikk opplegg I-cord med farge 3 på p nr 3,5 til i alt 192 

(200) 220 m. Skift til p nr 4. Sett et merke i hver sidemaske 

med 95 (99) 109 m til hver del. Sett et merke midt foran 

og midt bak = midt-m. Strikk glattstrikk og mønster etter 

diagram A. Fortsett i glattstrikk med farge 1. Samtidig, på  

1. omgang, felles 1 m på hver side av merkene ved å strikke  

2 r sammen etter hvert merke og ta 1 m løs av, strikk 1 r, 

trekk den løse m over før hvert merke = 8 m felt. Gjenta 

fellingene på hver 3,5. cm 8 (8) 9 ganger til = 120 (128) 

140 m. Strikk til arbeidet måler ca 36 (38) 41 cm, samtidig, 

på siste omgang, felles 10 m i hver side = 51 (55) 61 m til 

forstykket og 49 (53) 59 m til bakstykket. Legg arbeidet til 

side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 36 (40) 44 m med farge 3 på p nr 3,5.

Strikk 3 (4) 5 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr.

Skift til p nr 4. Sett et merke i første m. Strikk glattstrikk  

og mønster etter diagram A.

Fortsett i glattstrikk med farge 1. Samtidig, på 1. omgang, 

økes det 1 m på hver side av merke-m. Gjenta økningene  

på hver 3. (3.) 2,5. cm i alt 7 (9) 10 ganger = 50 (58) 64 m.

Strikk til arbeidet måler ca 23 (28) 31 cm, eller ønsket lengde.

På neste omgang felles det 10 m midt under ermet  

= 40 (48) 54 m. Legg arbeidet til side og strikk et erme til  

på samme måte.

  Farge 2 
  Farge 3 
  Farge 1 
  2 r sammen

2 4 6 år

Gjenta

Gjenta

= 180 (204) 228 m

= 165 (187) 209 m

= 150 (170) 190 m
Strikke ikke i 2 (4) år

Strikke ikke i 2 (4) år
= 135 (153) 171 m
= 120 (136) 152 m

= 105 (119) 133 m

Slutt her 2 år
= 90 (102) 114 m

= (85) 95 m
Slutt her 4 og 6 år

B

A

BÆRESTYKKET

Sett bakstykket, venstre erme, forstykket og høyre 

erme inn på rundp nr 4 = 180 (204) 228 m. Omgangen 

begynner mellom bakstykket og høyre erme. Strikk rundt 

med mønster etter diagram B = 90 (85) 95 m etter endt 

diagram. Strikk 1 omgang med farge 3, samtidig som det 

felles jevnt fordelt til 68 (70) 74 m.

HALSFELLING

Skift til p nr 3,5. Strikk I-cord felling i farge 3.

MONTERING

Sy sammen under ermen
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HALO JAKKE GRÅMELERT

GARN BRUKT I  DENNE OPPSKRIFTEN:  
SPIRE 100 % superwash merinoull
50 gram = ca 175 meter

DESIGN Ber-Lin Design AS

STØRRELSER S (M) L  (XL)  XXL 
OBS!  Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 90 (99) 106  (117)     128  cm
Hel lengde ca 58 (60) 62  (64)       66  cm
Ermelengde ca 48 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK 
Farge 1  7 (8) 9  (10)       11 nøster
Farge 2  3 (3) 4  (4)        4 nøster

FARGER
Farge 1 Gråmelert 401
Farge 2 Aqua grønn 410

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep 2,5 og 3

TILBEHØR  8 knapper

STRIKKEFASTHET
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
38 p/omganger glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Slik  f inner  du r ik t ig stør relse:
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.

Sjekk str ikkefastheten ved å st r ikke en prøvelapp.  
Tell antall m pr  10 cm,  har  du f lere m enn oppgit t ,  
sk ift  t il t ykkere p.  Har  du færre m,  sk ift  t il t ynnere p.

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

© House of  Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.

MG 01-13

MG 01-13

HALO JAKKE  
Gråmelert

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 256 (280) 296 (328) 356 m med farge 1 på 

rundp nr 2,5. Strikk 5 cm fram og tilbake etter diagram A  

(1 p. = vrangen). Samtidig, når arbeidet måler 2,5 cm, lages 

et knapphull på høyre side slik: Strikk 4 m mønster som før,  

2 vr sammen, 2 kast, 2 vridd r sammen, strikk ut p. På neste 

p strikkes 1 vr, 1 vridd vr i kastene. Sett de 12 første og 12 

siste m over på en maskeholder. Skift til rundp nr 3.  

Strikk 1 p glattstrikk fra retten, samtidig som m-tallet

reguleres til 235 (259) 277 (307) 337 m. På slutten av p 

legges det opp 6 ekstra m = klippemasker, strikkes vr, og er 

ikke medregnet i videre m-tall. Sett et merke i hver side med  

57 (63) 67 (75) 82 m til hvert forstykke og  

121 (133) 143 (157) 173 m til bakstykket. 

Strikk rundt med mønster etter diagram B, deretter mønster 

etter diagram C. Strikk til arbeidet måler ca  

38 (40) 41 (42) 44 cm. Slutt som vist i diagram C. 

Samtidig, på siste omgang felles 12 m av i hver side til 

ermehull (= 6 m på hver side av merket).

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 52 (56) 56 (60) 60 m med farge 1 på strømpep  

nr 2,5. Strikk 5 cm rundt med mønster etter diagram A.  

Skift til p nr 3 og strikk 1 omgang r, samtidig som det økes 

jevnt fordelt til 63 (65) 67 (69) 73 m. Sett et merke rundt 

første og siste m på omgangen (= merke-m).

Strikk glattstrikk og mønster etter diagram B, deretter 

mønster etter diagram C. Tell ut fra midt på ermet hvor 

diagrammet begynner. Samtidig, når arbeidet måler 6 cm, 

økes det på hver 5. (4,5.) 3,5. (2,5.) 2. cm til i alt 

 79 (83) 91 (103) 115 m. Strikk til arbeidet måler ca 48 cm, 

eller ønsket lengde. Slutt mønsteret som vist i diagrammet. 

Samtidig, på siste omgang, felles 12 m av midt under ermet

(= merke-m + 5 m på hver side) = 67 (71) 79 (91) 103 m.

Legg arbeidet til side og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET

Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre  

erme og venstre forstykke inn på rundp nr 3  

= 345 (377) 411 (465) 519 m. Strikk 1 omgang glattstrikk  

med farge 2 og reguler m-tallet til 337 (361) 409 (457) 505. 

Strikk mønster etter diagram D = 113 (121) 137 (153) 169 m. 

Strikk 1 omgang glattstrikk og fell 13 (13) 17 (21) 29 m jevnt 

fordelt = 100 (108) 120 (132) 140 m.

VENSTRE FORKANT

Sett m fra maskeholderen på p nr 2,5. Legg opp 6 nye m 

mot forstykket med farge 1 (= belegg). Strikk mønster over 

de 12 forkant-m som før, og glattstrikk med vrangen utover 

belegg-m. Strikk til forkanten måler ca 4 cm før hel lengde. 

Sett m over på en maskeholder. Sett merker for 8 knapper. 

Det første knapphullet er allerede strikket, og det siste skal 

plasseres midt på halskanten til slutt.
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DIAGRAM  

  Diagram A
  Farge 1
  Farge 2
  Strikk 2. m r foran 1. m, strikk
  1. m r. Slipp begge m av p
  
  Diagram B, C og D
  Farge 1
  Farge 2
  2 r sammen

Gjenta
Gjenta

Gjenta

Gjenta

A

B

D

= 337 (361) 409 (457) 505 m

= 309 (331) 375 (419) 463 m

= 281 (301) 341 (381) 421 m

= 253 (271) 307 (343) 379 m

= 225 (241) 273 (305) 337 m

= 197 (211) 239 (267) 295 m

= 169 (181) 205 (229) 253 m

= 141 (151) 171 (110) 211 m

Slutt her str. S og M
= 113 (121) 137 (153) 169 m

Slutt her str. XL og XXL

Slutt
her

C
Gjenta

Slutt C
her

Midt på
ermet

Begynn her

Slutt her str. L

HØYRE FORKANT

Strikk som venstre forkant, og lag knapphull tilsvarende merkene.

MONTERING

Sy 2 tette sømmer på hver side av de 2 midterste klippe-m. Klipp opp.

HALSKANT

Bruk farge 1 og rundp nr 2,5. Strikk inn m fra maskeholderen på høyre forkant, 

deretter m fra halsen og m fra maskeholderen på venstre forkant = 124 (132) 

144 (156) 164 m. Strikk mønster etter diagram A. Strikk til halskanten måler 

ca 3 cm. Samtidig, etter 1,5 cm, strikkes det siste knapphullet. Fell av.

MONTERING

Sy sammen under ermene.
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LINDE-GENSEREN

GARN BRUKT I  DENNE OPPSKRIFTEN:  
DOGG 20 % alpakka, 60 % ull, 20 % akryl
50 gram = ca 100 meter

DESIGN Ber-Lin Design AS

STØRRELSER XS-S   (M-L)   XL-XXL  
OBS!  Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 97       (113)      133  cm
Hel lengde ca 58     (61)         64  cm
Ermelengde ca ca 49 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK 
Farge 1  4   (4)           5 nøster
Farge 2  1   (2)           2 nøster
Farge 3  1 nøste alle størrelser
Farge 4  1 nøste alle størrelser

FARGER
Farge 1 Natur 702
Farge 2 Denim 712
Farge 3 Gul 703
Farge 4 Lys grønn 706

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep 6 og 7

STRIKKEFASTHET
12 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm

Slik  f inner  du r ik t ig stør relse:
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.

Sjekk str ikkefastheten ved å st r ikke en prøvelapp.  
Tell antall m pr  10 cm,  har  du f lere m enn oppgit t ,  
sk ift  t il t ykkere p.  Har  du færre m,  sk ift  t il t ynnere p.

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

© House of  Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.
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MG 01-11

LINDE-GENSEREN  

STRIPER:

**8 omganger farge 1,

3 omganger farge 2,

1 omgang farge 1,

1 omgang farge 3,

1 omgang farge 1,

3 omganger, farge 2,

8 omganger farge 1,

*1 omgang farge 2,

1 omgang farge 1,

1 omgang farge 4,

1 omgang farge 1,

1 omgang farge 3,

1 omgang farge 1*,

gjenta 1 gang fra *-*,

1 omgang farge 2**

Gjenta fra **-** til 

ferdig mål.

Genseren strikkes 

ovenfra og ned.

BÆRESTYKKET

Legg opp 58 (60) 64 m med farge 1 på p nr 6.

Strikk 5 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr.

Skift til p nr 7. Begynn bak ved venstre skulder. Strikk 1 

omgang r, samtidig som m-tallet reguleres til 60 (60) 68 m.

Sett 4 merker for raglan slik: 22 (24) 28 m = bakstykket,  

8 (6) 6 m = høyre erme, 22 (24) 28 m = forstykket og  

8 (6) 6 m = venstre erme.

Strikk videre i glattstrikk og striper. Samtidig, på 2. omgang, 

økes det til raglan ved hvert merke slik: Strikk r til 1 m før 

merket, øk 1 h, strikk 2 r, øk 1 v = 8 m økt.

Gjenta raglanøkningene på hver 2. omgang i alt  

13 (17) 21 ganger = 164 (196) 236 m.

Strikk videre 6 (2) 0 omganger uten økninger.

Sett 34 (40) 48 m til hvert erme på hver sin maskeholder.

BOLEN

Sett m fra for- og bakstykket (48 (58) 70 m på hver del) inn 

på samme rundp nr 7, og legg samtidig opp 10 m i hver  

side til ermehull = 116 (136) 160 m.

Fortsett rundt i glattstrikk og striper som før.

Når arbeidet måler 53 (56) 59 cm midt foran, skift til p nr 6 

og farge 1. Strikk 5 cm vrangbord med 1 vridd r, 1 vr.  

Fell av med r og vr m.

ERMENE

= 34 (40) 48 m.

Begynn midt under ermet. Strikk opp 5 m fra bolen på p  

nr 7, strikk maskene fra ermet, og strikk opp 5 m fra bolen  

= 44 (50) 58 m.

Fortsett rundt i glattstrikk og striper til ermet måler  

ca 43 cm, eller 6 cm før ønsket lengde.

Strikk 2 og 2 m r sammen = 22 (25) 29 m. Strikk 1 omgang r. 

På neste omgang felles 4 (5) 7 m jevnt fordelt  

= 18 (20) 22 m. Skift til p nr 6 og farge 1. Strikk 5 cm 

vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr. Fell løst av med r og vr m.

Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING

Brett halskanten dobbel mot vrangen, og sy til med  

løse sting.
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GARN BRUKT I  DENNE OPPSKRIFTEN:  
SPIRE 100 % superwash merinoull 50 gram = ca 175 meter
DOGG 20 % alpakka, 60 % ull, 20 % akryl, 50 gram = ca 100 meter

DESIGN Berit Ramsland for Ber-Lin Design AS

STØRRELSE Dame

MÅL
Lue
Passer til hodemål 54-56 cm
Sk jer f
Hel lengde ca 180 cm
Bredde ca 28 cm

GARNFORBRUK 
Lue
Farge 1 1 nøste
Farge 2 1 nøste
Sk jer f
Farge 1 4 nøster
Farge 2 3 nøster
Vot ter
Farge 2 1 nøste
Farge 3 1 nøste

FARGE
Farge 1 DOGG, denimblå 712
Farge 2 SPIRE, denimblå 412
Farge 3 SPIRE, hvit 403

PINNEFORSLAG
Liten rundp nr 8 og 9
Stor rundp nr 9
Strømpep nr 2,5 og 3

ALTERNATIVT GARN FOR SPIRE:  SØNNAVIND

STRIKKEFASTHET
11 m glattstrikk med DOGG og SPIRE på p nr 9 = 10 cm
28 m glattstrikk med SPIRE på p nr 3 = 10 cm

Slik  f inner  du r ik t ig stør relse:
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.

Sjekk str ikkefastheten ved å st r ikke en prøvelapp.  
Tell antall m pr  10 cm,  har  du f lere m enn oppgit t ,  
sk ift  t il t ykkere p.  Har  du færre m,  sk ift  t il t ynnere p.

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

© House of  Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.

MG 02-08

FOSSEFALL LUE, SKJERF & VOTTER 
Denim

LUE
Legg opp 56 m med en tråd farge 1 og en tråd farge 2 på 

liten rundp nr 8. Strikk 5 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. 

Skift til rundp nr 9. Strikk til arbeidet måler 22 cm. Neste 

omgang strikkes slik: *6 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* = 49 

m. Strikk 1 omgang uten felling. Neste omgang strikkes slik: 

*5 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* = 42 m. Strikk 1 omgang 

uten felling. Gjenta fellingene på samme måte, med 1 m 

mindre mellom hver felling, til det gjenstår 7 m. Klipp av 

garnet og trekk tråden gjennom m. Lag eventuelt en dusk 

og fest i toppen.

SKJERF
Legg opp 30 m med en tråd farge 1 og en tråd farge 2 på  

p nr 9. Strikk vrangbordstrikk fram og tilbake med 2 r, 2 vr til 

arbeidet måler ca 180 cm. Fell av med r og vr.

VOTTER
HØYRE VOTT

Legg opp 52 m med farge 2 på strømpep nr 2,5.

Strikk 8 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Skift til strømpep 

nr 3, strikk 1 omgang r, samtidig som m-tallet reguleres til  

54 m. Strikk videre i glattstrikk og mønster etter diagram A. 

Øk til kile for tommel som vist i diagrammet ved å hente 

opp tverrtråden mellom 2 m og strikke den vridd r.

Når kilen er ferdig strikket, settes de 13 m på en 

maskeholder. Legg opp 11 nye m over de avsatte m = 64 m. 

Strikk videre rundt med mønster som før.

På raden markert for felling, strikkes slik: Strikk 1 r med 

farge 1, 2 vridd r sammen med farge 2, 25 m mønster, 2 r 

sammen med farge 2, 1 r med farge 1, 2 vridd r sammen 

med farge 2, 25 m mønster, 2 r sammen med farge 2.

Fortsett fellingene på denne måten til det gjenstår 12 m. 

Klipp av garnet og trekk begge trådene gjennom de siste m, 

dra sammen og fest tråden.

TOMMEL

Sett de 13 avsatte m fra kilen inn på strømpep nr 3, og 

hent opp 15 m videre rundt åpningen. Strikk mønster etter 

diagram B. Når det gjenstår 8 m, klippes trådene og trekkes 

gjennom de siste m. Klipp av garnet og trekk begge trådene 

gjennom de siste m, dra sammen og fest tråden.

Strikk en vott til, men med tommelen i motsatt side.

MG 02-08
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DIAGRAM  

  Farge 2
  Farge 3

Fell

Fell

A

B

Hva betyr symbolene?

Ekstra skånsom vask, 
maks 30 °C

Ikke vri plagget

Ikke tørketrommel

Stryk ved lav varme, 
maks 110 °C

Oppbevares 
liggende

Strikkefasthet
Her: 18 m = 10 cm

Størrelse på
strikkepinner

Tørkes flatt Tåler ikke klor Tåler kjemisk rensing, 
normal prosess

Finvask, maks 40 °C

4,510

18

Ekstra skånsom vask, 
maks 40 °C

Gratis oppskrifter 
Finn inspirasjon til dine prosjekter på www.mjukstrikk.no
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GARN
STRIKKE-
FASTHET

PINNE-
No LØPEMETER FIBERINNHOLD

MJUK FØN Merinoull 22 m = 10 cm 4 50 g = ca 105 m 100 % SW merinoull

Sandnes Merinoull 22 m 3,5 50 g = ca 105 m 100 % SW merinoull

Viking Merino Superfine 22 m 3,5 50 g = ca 105 m 100 % SW merinoull

KlompeLompe Merinoull 22 m 3,5 50 g = ca105 m 100 % SW merinoull

TrysilGarn 100% MERINO 22 m 4 50 g = ca 105 m 100 % SW merinoull

Gjestal Garn Pure Merino 22 m 4 50 g = ca 105 m 100 % SW merinoull

Linde Garn Merinoull 22 m 4 50 g = ca 105 m 100 % SW merinoull

Drops Merino Extra Fine 21 4 50 g = ca 105 m 100 % SW merinoull

MJUK SPIRE Baby Merinoull 27 m = 10 cm 3 50 g = ca 175 m 100 % SW merinoull

Sandnes Tynn Merinoull 27 m 3 50 g = ca 175 m 100 % SW merinoull

KlompeLompe Tynn Merinoull 27 m 3 50 g = ca 175 m 100 % SW merinoull

Pt Design Baby Panda 27-29 m 2,5-3 50 g = ca 175 m 100 % SW merinoull

Viking Baby ull 28 m 3 50 g =  ca175 m 100 % SW merinoull

Linde Garn Baby Merino 27 m 3 50 g = ca 175 m 100 % SW merinoull

Drops Baby Merino 24 m 3 50 g = ca 175 m 100 % SW merinoull

MJUK NORDAVIND Klassisk SW Ull 22 m 4 50 g = ca 100 m 100 % SW ull

Sandnes Smart 22 m 3,5 50 g = ca100 m 100 % SW ull

Viking Superwash 23 m 3,5 50 g = ca 100 m 100 % SW ull

Rauma Petter 21-22 m 3,5-4 50 g = ca 100 m 100% SW ull

TrysilGarn Superwash Ullgarn 23 m 3,5-4 50 g = ca 100 m 100 % SW ull

Gjestal Garn Rubin Superwash 22-23 m 3,5-4 50 g = ca 100 m 100 % SW ull

Linde Garn Ren SW Ull 22 m 4 50 g = ca 100 m 100 % SW Ull

Drops Karisma 21 m 4 50 g = ca 100 m 100 % SW ull

MJUK VESTAVIND Klassisk ren ull 22 m = 10 cm 4 50 g = ca 105 m 100 % ren ny ull

Sandnes Peer Gynt 22 m 3,5-4 50 g = ca 91 m 100 % ull

Rauma 3tr Strikkegarn 22 m 3,5-4 50 g = ca 108 m 100 % ren ny ull

TrysilGarn Sportsgarn 23 m 3,5-4 50 g = ca 100 m 100 % ren ny ull

Gjestal Safirgarn 22-23 m 3,5-4 50 g = ca 100 m 100 % ren ny ull

Linde Garn Ren Ull 22 m 4 50 g = ca 100 m 100 % ren ny ull

MJUK NORDLYS Strømpegarn 28 m 2, 5–3 150 g = ca 390 m 75 % SW ull,  25 % polyamid

Gjestal Stripy Tynt Strømpegarn 30 m 2,5–3 150 g = ca 390 m 75 % SW ull, 25 % polyamid

Dale Tynn SW Forte 28 m 2,5–3 100 g =  ca 400 m 80 % SW ull, 20 % nylon

Viking Nordlys 28 m 2,5–3 100 g = ca 350 m 75 % SW ull, 20 % nylon

Linde Garn Strømpegarn 30 m 2,5–3 100 g =  ca 400 m 80 % SW ull, 20 % nylon

 Garntabell

GARN
STRIKKE-
FASTHET

PINNE-
No LØPEMETER FIBERINNHOLD

MJUK SØNNAVIND Tynn ull 27 m = 10 cm 3 50 g = ca 175 m 80 % SW ull, 20 % nylon

Sandnes Sisu 27 m 2,5-3 50 g = ca 175 m 80 % SW ull, 20 % nylon

Viking Nordlys 28 m 2,5-3 100 g = ca 350 m 75 % SW ull, 25 % nylon

Linde Garn Tynn Ull 27 m 3 50 g = ca 175 m 80 % SW ull, 20 % nylon

Gjestal Silja Superwash 26 m 3-3,5 50 g = ca 150 m 80 % SW ull, 20 % nylon

MJUK VÅRSØG Økologisk Bomull 22 m = 10 cm 4 50 g = ca 100 m 100 % økologisk bomull

Sandnes Mandarin Naturell 22 m 3,5-4 50 g = ca 130 m 100 % bomull

PT Petunia 20-22 m 4 50 g = ca 110 m 100 % bomull

Linde Garn Ren Bomull 22 m 4 50 g = ca 110 m 100 % bomull

Sandnes Mandarin Medi 22 m 3,5 50 g = ca 135 m 100 % bomull

Trysilgarn Cotton Medi 22 m 4 50 g = ca 100 m 100 % bomull

Gjestal Garn Bomull Natura 22 m 4 50 g = ca 100 m 100 % bomull

MJUK STORM Tykk Ull 12 m = 10 cm 8 50 g = ca 55 m 100 % ren ny ull

Viking Naturgarn 12 m 7 50 g = ca 50 m 100 % ull

Trysilgarn Iglo Ullgarn 13 m 7 50 g = ca 55 m 100 % ren ny ull

Gjestal Cortina Soft 12 m 8 50 g = ca 55 m 100 % ren ny ull

Linde Garn Fritids-Ull 12 m 8 50 g = ca 55 m 100 % ren ny ull

Sandnes Fritidsgarn 15 m 5,5 50 g = ca 70 m 100 % ren ny ull

MJUK FROST RAGGEGARN 22 m = 10 cm 4 50 g = ca 100 m 80 % ull, 20 % nylon

Sandnes Tresko 24 m 3–3,5 50 g = ca 105 m 80 % ull, 20 % nylon

Viking Sportsragg 23 m 3,5 50 g = ca 100 m 60 % ull, 20 % nylon, 20 % akryl

Trysilgarn Labbetuss 23 m 3,5–4 50 g = ca 100 m 60 % ull, 20 % nylon, 20 % akryl

Trysilgarn Klassisk Raggegarn 22–23 m 3,5–4 50 g = ca 100 m 80 % ull, 20 % nylon

Gjestal Garn Ola Raggegarn 22 m 4 50 g = ca 100 m 80 % ull, 20 % nylon

Sandnes Robust Raggegarn 20 m 3,5 50 g = ca 95 m 40 % ull, 38 % courtelle, 22 % nylon

MJUK DOGG Børstet ull-alpakka 13–14 m 6–7 50 g = ca 100 m 20 % alpakka, 60 % ull,  20 % akryl

Trysilgarn Myk Bris Mohair-Blend 11–13 m 5–7 50 g = ca 90 m 30 % mohair, 20 % ull, 30 % akryl,  
20 % nylon

Gjestal Soft Kitten Børstet  
Alpakka-Blend

13–14 6–7 50 g = ca 90 m 50 % alpakka, 50 % akryl

Sandnes Børstet Alpakka 12–16 5–7 50 g = ca 110 m 96 % alpakka, 4 % nylon

Rauma Iris Alpakka 15 5 50 g = ca 130 m 74 % suri alpakka, 25 2 % ull, 4 % nylon

Drops Melody 14 m 7 50 g = ca 140 m 71 % alpakka, 25 % ull, 4 % polyamid

Viking Alpakka Maya 12 m 7 50 g = ca 160 m 82 % alpakka, 13 % merino, 5 % nylon

SW ull = Superwashbehandlet ull SW merinoull = Superwashbehandlet merinoull
NB! Bleket, hvitt garn kan ikke toves. Se mer info i fargekartet.



Vi er stolte over å kunne dele vår myke kolleksjon med deilige nøster i moderne og fine farger.
Med flere ulike garntyper, i nøye utvalgte blends, gir vi alle strikkere mulighet til å velge det garnet som passer dem.

 
Garnet er produsert av merkevarehuset House of Yarn, som er Nordens største leverandør av kvalitetsgarn.

 
 

mjuk-garn.no

Coop Norge SA
Regnbueveien 5, N-1450

Langhus – Norge
Tel: 64 87 50 00
www.coop.no
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