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VINNERBIDRAG INNSENDT AV 

Øystein Valvik/May Britt Hals

GARN 

MINI STERK 40 % alpakka, 40 % merinoull, 20 % nylon, 

50 gram = ca 166 meter

STØRRELSER

One Size

GARNFORBRUK

Farge 1 1 nøste

Farge 2 1 nøste

FARGER

Farge 1 Brun melert 824

Farge 2 Natur 806

PINNEFORSLAG

Liten rundp 2,5 og 3

Strømpep 3

STRIKKEFASTHET

27 m glattstrikk på p nr 3 = 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.

OPPSKRIFT UTARBEIDET AV 

Trine Lise Høyseth

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
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Legg opp 128 m med farge 1 på rundp nr 2,5. Strikk 3 cm 

vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. 

Skift til rundp nr 3. Strikk glattstrikk og mønster etter 

diagrammet. Fortsett med farge 1. 

Når arbeidet måler 16 cm, settes et merke rundt 1.-4. m, 

33.-36. m, 65.-68. m og 97.-100. m i omgangen = merke-m. 

Det blir 4 felt med 28 m mellom merke-m.

Strikk 2 r. Sett et merke, videre begynner omgangen her. 

Fell slik: Strikk *1 r, (ta 1 m r løs av) 2 ganger, flytt de 2 m 

tilbake til venstre p, og strikk 2 r sammen i bakre m-lenke, 

strikk glattstrikk til 1 m før neste merke, 2 r sammen, 1 r*, 

gjenta fra *-* ut omgangen = 120 m. Gjenta fellingene på 

hver 2. omgang 2 ganger til (= 104 m), og videre på hver 

omgang til det gjenstår 16 m. Klipp av garnet, og trekk tråden 

gjennom m.

Se hele fotballkolleksjonen på mjukstrikk.no
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