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DESIGN 

House of Yarn

GARN

SØNNAVIND 80 % superwash ull, 20 % nylon,

50 gram = ca 175 meter

STØRRELSER

1-2 (3-6) 7-11 (12-14) voksen 

PLAGGETS MÅL

Omkrets ca 40 (42) 44 (47) 49 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 1 (1) 2 (2) 2 nøster 

Farge 2 1 nøste alle størrelser

Farge 3 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Maisgul 606

Farge 2 Grå melert 603

Farge 3 Hvit 604

PINNEFORSLAG

Liten rundp nr 4 og 4,5

Strømpep nr 4,5

STRIKKEFASTHET

18 m perlestrikk med 2 tråder på p nr 4,5 = 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

PERLESTRIKK

1. omgang: Strikk 1 r, 1 vr.

2. omgang: Strikk r over vr, og vr over r.

Gjenta 2. omgang.

STRIPEMØNSTER

Strikk 3,5 cm med farge 1, 3 omganger farge 3, 3,5 cm med 

farge 2, 3 omganger farge 3, deretter farge 1 til ferdig mål.

LUE

Legg opp 72 (76) 80 (84) 88 m med 2 tråder farge 1 på p 

nr 4. Strikk perlestrikk rundt med stripemønster.

Samtidig, når arbeidet måler 3 cm, skift til p nr 4,5.

Sett 4 merker i arbeidet, med 18 (19) 20 (21) 22 m mellom 

merkene.

Når arbeidet måler 15 (16) 16 (17) 18 cm, felles 1 m på hver 

side av hvert merke ved å strikke 2 m sammen før merket 

og 2 m sammen etter merket = 64 (68) 72 (76) 80 m. 

NB! Strikk r eller vr sammen alt etter som det passer i 

perlestrikket.

Strikk 4 omganger uten fellinger.

Gjenta fellingene = 56 (60) 64 (68) 72 m.

Strikk 3 omganger uten fellinger.

Gjenta fellingene = 48 (52) 56 (60) 64 m.

Strikk 2 omganger uten fellinger.

Gjenta fellingene = 40 (44) 48 (52) 56 m.

Strikk 1 omgang uten fellinger.

Gjenta fellingene = 32 (36) 40 (44) 48 m.

På neste omgang strikkes 2 og 2 m r sammen 

= 16 (18) 20 (22) 24 m.

Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom m.

Lag en rund dusk bestående av farge 1, med litt innslag av 

farge 2 og 3. Sy dusken til i toppen av lua.

For oppskrift på pannebånd se MG 05-11



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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