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HJELPEP

ELASTIKK

STERK

51∙10 HANNA FLETTESKJØRT
DESIGN

Iselin Hafseld

GARN
		
		

STERK 40 % fineste alpakka,
40 % merinoull, 20 % nylon,
50 gram = ca 137 meter

STØRRELSER

XS

PLAGGETS MÅL
Livvidde ca
Hoftevidde ca
Hel lengde ca

67
92
56

(74) 81 (88)
(98) 104 (112)
(56) 58 (58)

GARNFORBRUK
Lye beige melert 845

11

(12)

PINNEFORSLAG
		

Stor rundp nr 4 og 5
Hjelpep

TILBEHØR

Elastikk til kanten i livet, ca 3 cm bred

STRIKKEFASTHET
		

22 m flettestrikk med 2 tråder
STERK på p nr 5 = 10 cm

(S)

M

13

(L)

(14)

XL

95 cm
120 cm
60 cm

15

nøster

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

SKJØRT
Legg opp 204 (220) 236 (252) 268 m med to tråder på rundp
nr 4. Strikk 3 omganger vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Skift til
p nr 5. Sett et merke i hver side med 102 (110) 118 (126) 134
m til hver del.
Strikk videre med denne inndeling:
Strikk *14 (18) 22 (26) 30 m mønster etter diagram A, mønster
etter diagram B (8 m), 14 m mønster etter diagram A, mønster
etter diagram B (8 m), 14 m mønster etter diagram A, mønster

Strikk til arbeidet måler 53 (53) 55 (55) 57 cm.
Skift til p nr 4.
Resten av arbeidet strikkes i glattstrikk, og masketallet
reguleres ved å strikke 2 m sammen over hvert diagram
A og 2 m sammen 4 ganger over hvert diagram B.
Når arbeidet måler 56 (56) 58 (58) 60 cm strikkes det
1 omgang vr = brettekant, deretter ca 3 cm glattstrikk. Fell
av litt løst. Brett kanten inn mot vrangen, og sy til med løse
sting. La det stå igjen et hull, og træ i elastikk. Sy denne
sammen, og sy igjen hullet.

etter diagram B (8 m), 14 m mønster etter diagram A, mønster
etter diagram B (8 m), 14 (18) 22 (26) 30 m mønster etter
diagram A* (sidemerket). Gjenta fra *-*.
Strikk til det måler 44 (44) 46 (46) 48 cm. Fell 1 m på hver
side av hvert merke = 4 m felt. Gjenta fellingene hver cm, i alt
9 ganger = 168 (184) 200 (216) 232 m.
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DIAGRAM A, B

A

Gjenta

B
Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Sett 1 m på hjelpep foran arbeidet, 1 r, strikk m fra hjelpep r
Sett 2 m på hjelpep foran arbeidet, 2 r, strikk m fra hjelpep r
Sett 2 m på hjelpep bak arbeidet, 2 r, strikk m fra hjelpep r
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
STERK egner seg godt til bruksplagg til
store og små, som til sokker og gensere.
Dette 4-trådsgarnet strikkes på pinne 3,5.
Garnet finnes både i melerte og ensfargede nyanser i godt avstemte farger.

10

3,5

22
50 gram = ca 137 meter

TIPS: Alpakka er tre ganger varmere enn
saueull og nylonforsterkningen øker
slitestyrken.

STERK
40 % fineste alpakka • 40 % merinoull
20 % nylon
Produsert i Peru

Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet: 22 masker glattstrikk
på pinne 3,5 = 10 cm
50 gram = ca 137 meter
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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