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MODELL | 12-06
HJEMMEKOS BRIKKE
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
VÅRSØG 100 % økologisk bomull,
50 gram = ca 100 meter
DESIGN

Mari Kalberg Skjæveland

MÅL

Ca. 40 x 30 cm

GARNFORBRUK

2 nøster

FARGE

Lys grå 950

PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 4

STRIKKEFASTHET
22 m mønster etter diagrammet på p nr 4 = 10 cm
ALTERNATIVT GARN VESTAVIND, NORDAVIND, FØN
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.

DIAGRAM

Gjenta

PERLESTRIKK
1. p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*.
2. p: Strikk vr over r, og r over vr.
Gjenta 2. p.
Legg opp 87 m på p nr 4. Strikk 9 p fram og tilbake med
perlestrikk. Strikk mønster etter diagrammet innenfor 7 m
perlestrikk i hver side. Strikk til arbeidet måler ca 27 cm.
Strikk 9 p med perlestrikk. Fell løst av.

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
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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.
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