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DESIGN 

House of Yarn

GARN

VÅRSØG 100 % økologisk bomull, 50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER 

S (M) L (XL)

NB! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 89 (98) 107 (116) cm

Hel lengde ca 52 (54) 56 (58) cm

GARNFORBRUK

6 (6) 7 (8) nøster

FARGE

Natur 952

PINNEFORSLAG 

Stor rundp nr 4

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk og mønster 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.

FINN RIKTIG STØRRELSE

1.  Ta mål av et strikkeplagg som passer.

2.  Sammenlign målene med oppskriften.

3.  Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.

4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger 

 eller kortere ved behov.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BOLEN

Legg opp 200 (220) 240 (260) m på p nr 4 og strikk

1 omgang vr rundt. Sett et merke rundt 1. m og et rundt 

101. (111.) 121. (131.) m (= sidemerker) = 99 (109) 119 (129) m 

til for- og bakstykket.

Strikk mønster rundt etter diagrammet til arbeidet måler 

33 (35) 37 (39) cm. Fell av 11 (15) 19 (23) m (= merkem og 

5 (7) 9 (11) på hver side) m (til ermehull) = 89 (95) 101 (107) til 

for- og bakstykket. Strikk hver del ferdig for seg.

BAKSTYKKET

Strikk videre fram og tilbake med mønster som før, innenfor

3 kant-m i hver side som strikkes r på alle pinner.

Samtidig, på 1. p, felles den midterste m av = 44 (47) 50 (53) 

m til hver side. Strikk hver side ferdig for seg slik:

Strikk 2 r, 2 vridd r sammen (= 3 kant-m), strikk til det er 4 m 

igjen på pinnen, strikk 2 m r sammen, 2 m r (= 3 kant-m).

Gjenta fellingene på hver 2. pinne i alt 16 (17) 18 (19) ganger.

Strikk til arbeidet måler 52 (54) 56 (58) cm. Fell av.

Strikk den andre siden på samme måte.

FORSTYKKET

Strikkes som bakstykket.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene.

DIAGRAM  

Gjenta

Gjenta

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


