
#MJUKSTRIKK

MG 05-03

STRIKKET
HANDLENETT

3+4



DESIGN Jane Bjørgesæter 

STØRRELSE           
Ca 35 x 59 cm

GARNFORBRUK     
3 nøster 

PINNEFORSLAG    Stor rundp (60 cm) nr 3 og 4

STRIKKEFASTHET 21 m rillestrikk på p nr 3 = 10 cm
17 m hullstrikk på p nr 4 = 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

© 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 05-03

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
MJUK VÅRSØG VÅRSØG 100 % økologisk 
bomull, 50 gram = ca 100 meter

BUNN
Legg opp 25 m på rundp nr 3 og strikk r (= riller) fram og tilbake
til arbeidet måler ca 12 cm. Ikke fell av. La m stå på p.
Videre strikkes det opp 25 m langs hver side av firkanten = 100 m.

NETTET
Sett et merke i begynnelsen av arbeidet og strikk videre slik:
Skift til rundp nr 4.
1. omgang: Strikk *2 r sammen, kast*, gjenta fra *-* omgangen ut.
2. omgang: Strikk r.
Gjenta 1. og 2. omgang til arbeidet måler ca 32 cm fra
begynnelsen av hullmønsteret (eller ønsket høyde).

KANT ØVERST
Skift til rundp nr 3 og strikk 1 omgang r, 1 omgang vr (= 1 rille) til
i alt 6 riller. Slutt med 1 omgang vr.

HÅNDTAK
Strikk videre slik:
1. omgang: Strikk 20 m r, fell av 30 m, strikk 20 m r, fell
av de siste 30 m.
2. omgang: Strikk 20 m vr, legg opp 80 m, strikk 20 m vr, legg
opp 80 m = 200 m. Strikk videre rundt med 1 omgang r, 1 omgang vr 
til i alt 6 riller. Fell av med r m.

MONTERING
Fest alle løse tråder.

TIPS!
Bunn og kanter kan strikkes i glattstrikk, vrangbordstrikk eller
perlestrikk for å variere litt. Strikkes nettet i andre garntykkelser vil 
det blir større eller mindre, alt etter tykkelsen på garnet, men vær 
obs på at hullmønsteret strekker seg mye.

STRIKKET 
HANDLENETT 

TIPS!
Oppbevar

handlenettet i bilen,
så er det alltid klart

for neste tur
til butikken.



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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