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DESIGN 

Trine Lise Høyseth

GARN

BRIS 30 % alpakka, 50 % ull, 20 % nylon, 

50 gram = ca 110 meter

Alternativt garn: FØN, NORDAVIND, VESTAVIND

STØRRELSE 

One size

GARNFORBRUK

Farge 1 2 nøster

Farge 2 1 nøster

FARGER

Farge 1 Gullgul 161

Farge 2 Natur 154

PINNEFORSLAG 

Strømpep nr 3 og 3,5

STRIKKEFASTHET 

23 m glattstrikk på p nr 3,5 = 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

VENSTRE VOTT

Legg opp 48 m på strømpep nr 3 med farge 1. Strikk 8 cm 

vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Skift til strømpep nr 3,5 og 

strikk mønster etter diagram A. Fortsett med mønster etter 

diagram B og øk til tommelkile som vist. 

NB! Kastene strikkes vridd rett på neste omgang for å unngå 

hull. På raden markert med 1. pil, settes de 9 tommel-m på 

1 maskeholder, og det legges opp 9 nye m. På raden markert 

med 2. pil, begynner fellingene. Strikk slik: 1 r med farge 2, 

2 vridd r sammen med farge 1, 23 m mønster, 2 r sammen 

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

23 m mønster, 2 r sammen med farge 1. Gjenta fellingene 

på denne måten på hver omgang, til det er 8 m igjen. Klipp 

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

sammen og fest. 

TOMMEL

Sett de 9 m fra tommelkilen på strømpep nr 3,5. Strikk opp 

9 m i kanten på baksiden av tommelkilen + 1 m i hver side 

= 20 m. Strikk mønster etter diagram C. På raden markert 

med 3. pil, begynner fellingene. Strikk slik: 1 r med farge 1, 

2 vridd r sammen med farge 2, 5 m mønster, 2 r sammen 

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

5 m mønster, 2 r sammen med farge 2. Gjenta fellingene på 

denne måten på hver omgang, til det er 8 m igjen.

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

sammen og fest.

HØYRE VOTT

Strikk som venstre, men følg diagrammet for tommelkile på 

høyre vott, på de nederste 11 radene.
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Tommelkile høyre vott
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  Farge 1
  1 kast



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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