
XX 01-01 | BARN

#fotballstrikk
mjukstrikk.no

SUPPORTERSTRIKK
AALESUND HUNDEGENSER

FS 21-03



2
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Plagget strikkes rundt på p fra halsen og nedover.

Legg opp 68 (92) m med farge 1 på strømpep nr 3. 

Strikk 8 (10) cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. 

Bytt til rundp nr 4. Strikk 1 omgang r, og øk 12 (20) m jevnt 

fordelt = 80 (112) m.

Strikk mønster etter diagrammet, se klammene for valgt 

størrelse. 

Samtidig, når arbeidet måler (15) 18 cm, deles det til forben 

slik: Strikk 6 (11) m, og sett dem deretter på en maskeholder. 

Fell av 1 m, strikk 66 (88) m, fell av 1 m, strikk 6 (11) m og sett 

dem deretter på samme maskeholder som de første m 

(= 12 (22) m under magen). Fortsett mønsteret fram og 

tilbake over ryggstykket. Når arbeidet måler totalt 22 (28) 

cm, settes m på en hjelpep. Sett m fra maskeholderen under 

magen tilbake på p, og strikk mønster like langt som på 

ryggstykket. Sett alle m inn på samme p igjen, og legg opp 

1 ny m i hver side mellom mage- og ryggstykket 

= 80 (112) m. Strikk diagrammet ferdig, deretter fortsettes 

det med farge 1 til ferdig mål. Når arbeidet måler 27 (35) cm, 

felles 12 (18) m midt under magen av. Strikk arbeidet ferdig 

fram og tilbake. Samtidig felles det i begynnelsen av hver p 

2,2,2,1,1,1,1,2,2,2,3 (2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,3) m i hver side 

= 30 (44) m. La m stå på p. Arbeidet måler ca 37 (47) cm.

MONTERING

Skift til rundp nr 3, og strikk opp m rundt avfellingskanten til 

totalt 108 (140) m. Strikk 3 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. 

Skift til farge 1. Strikk 2 omganger videre. Fell av med r og vr.

BEN

Strikk opp 40 (52) m med farge 2 på strømpep nr 3 rundt 

den ene åpningen til ben. Strikk 3 (4) cm vrangbord rundt 

med 2 r, 2 vr. Skift til farge 1. Strikk 2 omganger videre. 

Fell av med r og v. 

Gjenta rundt den andre åpningen til ben.

© 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.

VINNERBIDRAG INNSENDT AV 

Beate S. Vedøy

GARN 

NORDAVIND 100 % superwash ull, 50 gram = ca 100 meter

FØN 100 % superwash merinoull, 50 gram = ca 105 meter 

STØRRELSER

S (M)

Brystvidde ca 36-40 (48-52) cm

Rygglengde ca 28-34 (38-44) cm

Eks på hunderaser:

S = Bichon Frisé, M = Cocker Spaniel

GARNFORBRUK

Farge 1 3 (4) nøster

Farge 2 1 (1) nøste

FARGER

Farge 1 FØN Oransje 217 

Farge 2 NORDAVIND Blå 108

PINNEFORSLAG

Liten rundp nr 3 og 4

Strømpep nr 3

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk 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.

OPPSKRIFT UTARBEIDET AV 

Trine Lise Høyseth

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
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Se hele fotballkolleksjonen på mjukstrikk.no


