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LINDE GARN:

Garn til alle
strikkeprosjekter



LINDE GARN er et nytt garnkonsept for deg 

som aldri får nok garn og alltid har fine 

prosjekter på pinnene. Enten du strikker, hekler, 

hakker eller tover tør vi påstå at har vi et perfekt 

garn til deg. 

Vi elsker flotte naturfiber og ønsker at du skal 

ha tilgang til de aller beste garnkvalitetene. 

Og hvis du nå lurer på navnet, så er å LINDE 

et gammelt ord for å spinne – spinne garn, 

selvfølgelig.

Vi er stolt av å tilby strikkefolket en hel garn

kolleksjon med de aller flotteste garntypene 

i mange vakre og trendy farger. Og for ikke 

å glemme – til utrolig gode priser. Så strikk alt 

hva hjertet og pinnene begjærer. Oppdater 

deg selv og familiens småttinger, eller lag noe 

fint til hus og hjem, hytta og sommerhuset. 

Du finner alt du trenger av garn, pinner 

og tilbehør fra LINDE GARN. 

Enda mer garnglede!



Strikkefasthet

Pass på strikkefastheten

For at plagget du strikker skal få de målene og fasongen som er oppgitt i opp

skriften, må du overholde strikkefastheten. Ikke alle strikker likt. Strikker du løsere 

enn strikkefastheten som er oppgitt, blir plagget større. Strikker du fastere blir

plagget mindre.

Strikk en prøvelapp

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.

Tell antall masker på 10 cm i bredden.

Har du flere masker enn oppgitt, skift til tykkere pinner. Har du færre masker, 

skift til tynnere pinner.

Alle strikker litt ulikt, og pinnenummeret i oppskriften er kun veiledende. 

Bare et halv pinnenummer opp eller ned kan gjøre forskjell. 

TIPS & RÅD

Strikk alltid en prøvelapp 
på 10x10 cm, for å sjekke at du 
holder oppskriftens oppgitte 

strikkefasthet.

HVORDAN LESE EN BANDEROLE:

18 masker utgjør ca. 10 cm ferdig strikk

Anbefalt pinnestørrelse for å opprettholde

strikkefastheten: 4,54,5
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18



Vask & stell

Strikkeplagg bør også tørkes med omtanke

Når du vasker i maskin sentrifugeres overflødig vann ut av plagget. Det er fint, 

men unngå likevel å henge strikkeplagg til tørk. Du kan oppleve at det siger og mister 

fasongen da. Strekk plagget lett i fasong både i lengden og bredden. 

Legg det så over f.eks. et tørkestativ, eventuelt med et frottéhåndkle under 

for å unngå spilemerker, og la det ligge til det er tørt. 

Damp med riktig teknikk

Strikkede plagg kan om nødvendig dampes lett med et fuktig klede. Vri opp kledet 

i rent vann, og «slå» ut overflødig fukt. Vreng plagget med vrangen ut, legg kledet 

over, og hold det varme strykejernet et par millimeter over slik at dampen slår ned 

i strikkeplagget. Ikke press strykejernet ned på et strikkeplagg.

Gjør du det, blir det flatt og noe av den luftige strukturen i maskebildet blir borte.



Toving

Tenk når du tover

Både strikkede og heklede plagg kan toves i maskinen forutsatt at du har brukt garn 

i ull eller alpakka.

Superwashbehandlet garn kan ikke toves. Vask det du skal tove på 30 til 40 °C 

finvask, men vær oppmerksom på at vaskemaskiner tover forskjellig så her må du 

prøve deg frem. 

Generelt sett tover store plagg mer enn små plagg, og noe som er løst strikket tover 

mer enn det som er fast strikket. Strekk plagget i fasong mens det ennå er vått, og la 

det tørke liggende flatt. NB! Bleket, hvitt garn kan ikke toves. Se mer info i fargekartet.

TIPS & RÅD

Skal du tove?
Sjekk at garnet egner seg 

for toving først.
Tov gjerne en strikkeprøve.



Raglanfelling

Lær å deg teknikken til Raglanfelling

Sett alle delene på samme rundpinne. Ryggens masker, ett erme, forstykkets 

masker, og det andre ermet. Sett et merke i alle 4 sammenføyninger. 

Fell til raglan i alle 4 sammenføyninger slik:

Strikk til 3 masker før merket. Strikk 2 masker rett sammen, strikk 2 rett, ta 1 maske 

løst avpinnen, strikk 1 rett, trekk den løse masken over. Gjenta fellingene på hver 

2. omgang.



Firkanter

Firkanter kan brukes til veldig mye

Strikk til den størrelsen du ønsker, og sy sammen til et lappeteppe, eller lag en 

lekker pute, en puff eller et flott sjal.

Legg opp 3 masker og strikk rett frem og tilbake (rillestrikk). Øk 1 maske innenfor 

1 kantmaske i begynnelsen av hver pinne og strikk til ønsket størrelse (bredden blir 

1/2 arbeidet). Avslutt her til sjal.

Videre felles det i hver side ved å strikke 2 masker rett sammen i begynnelsen av 

hver pinne til det er 3 masker igjen på pinnen. Fell av maskene og fest trådene.

TIPS & RÅD

Sett sammen firkanter til et pledd
og broder en pyntesøm 

over alle kanter. 
Det gir en fin effekt!



Enkel hæl

Prinsippet kan brukes fra babystr. 

til voksne:

Legg opp 42 masker til leggen og 

strikk til ønsket lengde. Strikk hæl over 

1/2delen av maskene. Del masketallet 

til hælen på 3 (eksempel 21 masker: 

3 = 7 masker).

Disse maskene skal være igjen midt 

på hælen ved fellingen.

Fell til hæl slik: 

Strikk glattstrikk frem og tilbake. Strikk 

til det er 1 maske igjen, snu og strikk til

bake til det er 1 maske igjen i den andre 

siden. Snu og strikk til det er 2 masker 

igjen, snu og strikk tilbake til det er 

2 masker igjen. Strikk slik frem og tilbake 

til det er 7 masker igjen på midten. 

Dette er 1/2 hælen. Strikk videre frem 

og tilbake, men med 1 maske mer

i hver side mellom hver snuing til det 

er strikket over alle masker (21 m).

For at det ikke skal bli hull ved snuingen, 

tas tråden opp mellom maskene (tverr

tråden), sett tråden vridd på pinnen og 

strikk den sammen med neste maske.

TIPS & RÅD

På 1. omgang rundt hele strømpen 
plukkes det opp 1 maske på hver side 
av hælen som strikkes sammen med 

neste maske for å unngå hull.



FLERE TIPS OG RÅD

finner du på vår hjemmeside

www.nille.no/lindegarn



Eksperimentér

Bryt alle regler

Det viktigste du har med deg i den kreative prosessen, er kunnskap om garnfiberen. 

At du vet hvordan den oppfører seg mens du strikker, i det ferdige plagget og i vask. 

Og at du kjenner litt til egenskapene. F.eks. om garnet tover eller ikke. Om isola 

sjons  evnen er god eller ikke. Og du vil absolutt bruke litt mer penger på garn 

til et plagg du legger usannsynlig mange timer og arbeid i. Ikke velg det billigste 

syntetgarnet til ditt neste arvestykkeprosjekt.

Men for øvrig kan man gjøre som man vil!

Eksperimentér med teknikker, garn og strikkefasthet.

Våg deg ut på å lage dine egne oppskrifter og mønster. Plukk ut dine helt personlige 

yndlingsfarger. Test og prøv og se hva som skjer. Blir det helt feil har du uansett lært 

noe nyttig.



Lindepinnen

Pinner & utstyr

Vi lagerfører et bredt spekter av nikkelfrie strikkepinner og heklenåler,

samt forskjellig tilbehør som kan være nyttige hjelpemidler når du strikker plagg,

hekler eller strikker kunststrikk.

TIPS & RÅD

Lag deg et fint etui til å holde
oversikt over pinner og heklenåler.

Pringlesboksene kan også brukes som 
et utgangspunkt. Dekorer med din stil.



LINDE
GARN

VI HJELPER DEG Å FINNE 
ALTERNATIVER I GARNJUNGELEN

Har du funnet en favorittoppskrift? Men finner 

ikke garnet – eller fargene du er på jakt etter?

Da er det greit å vite at det finnes mange garn

typer fra forskjellige garnleverandører som er 

så like at de kan erstatte garnet i oppskriften.

Slik finner du et alternativ til garnet som passer 

strikkeoppskriften: 

Sjekk GARNKVALITETEN;

• Hvilke fibertyper inneholder garnet?

• Er det et blandingsgarn som består av to 

eller flere fibertyper – f.eks ull og alpakka 

eller ull og nylon?

• Hvor mange prosent er det av hver 

fiber? – se etter en garntype som er lik, eller 

nesten lik?

• Sjekk LØPELENGDEN per 50 gram  

– dvs. hvor mange meter er det i et  

nøste på 50 gram.

• Sjekk STRIKKEFASTHETEN og anbefalt 

pinnetykkelse.

• Strikk en PRØVELAPP, og tell masker per 

10 cm GARN I OPPSKRIFTEN: Sjekk først 

punkt 14 i oppskriften, og sammenlign 

informasjonen med et alternativt garn.

ALTERNATIVT GARN: Hvis punkt 14 er lik eller 

nesten lik for to eller flere garntyper, kan du 

trygt velge det garnet du selv ønsker å bruke. 

Informa sjonen du trenger finner du alltid på 

banderolen.

Se tipsene i vår GARNTABELL bakerst 

i guiden. Der finner du oversikt over mange 

forskjellige garn i samme type fiberkvalitet 

og med samme strikkefasthet og løpelengde.

Lykke til med pinner & garn!

HILSEN OSS I LINDE GARN 

VI HAR ET  
LINDE GARN  

TIL ALLE 
STRIKKEPROSJEKTER!



• MYKT & LETTSTELT

• PERFEKT TIL BABY & SMÅBARN

• GODT Å STRIKKE MED

BABY MERINO
100 % superwash merinoull

50 gram = ca 175 meter
Strikkefasthet: 27 masker i glattstrikk 

på pinne 3 = 10 cm

BABY MERINO er 100 % superwash 
merinoull med perletvinn. Den spesielle 
tvinningen gir et garn med mye volum og 
elastisitet som gir et svært jevnt og fint 
maskebilde. Garnet er mykt og lettstelt, 
og egner seg spesielt godt til baby og 
barneplagg, men også til finere strikkeplagg 
til voksne.
Vi anbefaler BABY MERINO til alle typer 
strukturstrikk, fletter, hullstrikk, flerfarget og 
nordiske mønster.

ULLVUGGE

• MYKT OG LUFTIG

• GIR KJAPPSTRIKKA, LETTE PLAGG

• GODT EGNET TIL BARN OG VOKSNE

BØRSTET MOHAIR BLEND
50 % mohair, 50 % polyakryl

50 gram = ca 90 meter
Strikkefasthet: 13 masker i glattstrikk 

på pinne 6 = 10 cm

BØRSTET MOHAIR BLEND er et langfibret 

garn i myk og lett mohairmiks.

BØRSTET MOHAIR BLEND gir flott effekt 

både i enkel struktur og stripestrikk, 

patent og hullstrikk og anbefales til alle 

typer moteplagg som gensere, kardigans 

og tilbehør både til voksne og barn. 

Prøv også å strikke med dobbelt garn i ulike 

nyanser for et chunky, melert uttrykk.

ULLVUGGE



• MYKT & LETTSTELT

• GODT Å STRIKKE MED

• PASSER TIL BABY, BARN & VOKSNE

MERINOULL
100 % superwashbehandlet merinoull

50 gram = ca 105 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk 

på pinne 4 = 10 cm

MERINOULL er 100 % superwash merinoull 

i perletvinn. Den spesielle tvinningen gir et 

garn med mye volum og elastisitet som gir 

et svært jevnt og fint maskebilde. Garnet 

er mykt og lettstelt, og egner seg spesielt 

godt til baby og barne plagg, men også til 

finere strikkeplagg til voksne. Vi anbefaler 

MERINO ULL til alle typer strukturstrikk, 

fletter, hullstrikk, flerfarget og nordiske 

mønster.

ULLVUGGE

• FLOTT TIL ALL TOVING

• PERFEKT TIL INTERIØRSTRIKK

• SUPERT TIL KJAPPSTRIKKA GENSERE

FRITIDSULL
100 % ren ny ull

50 gram = ca 55 meter
Strikkefasthet: 12 masker i glattstrikk 

på pinne 8 = 10 cm

FRITIDSULL er et tykt, ubehandlet ullgarn. 
Garnet egner seg til tykke gensere, jakker, 
kofter, kåper, oversized gensere og alt av 
tilbehør. Tykkelsen gir flott og trendy 
struktur enten du strikker og hekler plagg 
eller lager ting til huset.
FRITIDSULL er super til interiørstrikk, og du 
strikker eller hekler tøffe puter på en kveld. 
FRITIDSULL egner seg til toving, og supert 
til tovede tøfler, kurver, puter og sitte
underlag. 

KAN 
TOVES

ULLVUGGE



• REN NY ULL

• SUPERT TIL KLASSISKE KOFTER

• FLOTT TIL ALL TOVING

REN ULL
100 % ren, ny ull

50 gram = ca 100 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk 

på pinne 4 = 10 cm

REN ULL er et klassisk, rundspunnet ullgarn 

som er perfekt til fine tradisjonsplagg som 

gensere, jakker, kofter og alt av til behør 

som votter, luer, skjerf, løshalser, mm.

REN ULL er godt å strikke med uansett om 

du velger klassiske koftemønster eller flet

ter og strukturstrikk, superenkel glattstrikk 

eller rille strikk. REN ULL er ypperlig til toving.

NB! Farge bleket HVIT 104 kan IKKE toves.

ULLVUGGE

KAN 
TOVES

• PERFEKT TIL SPORT & FRITID

• TÅLER OFTE VASK

• KLASSIKER TIL TRADISJONSMØNSTER

REN SW ULL
100 % ren, ny superwashbehandlet ull

50 gram = ca 100 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk 

på pinne 4 = 10 cm

REN SW ULL er et klassisk 4tråds super

wash sportsgarn i ren ull. Garnet er vel

egnet til sport og fritid både for aktive

barn og voksne.

REN SW ULL holder seg svært godt etter 

lang tids bruk og vask. Her har du et godt 

garn til skigensere og kofter i norske

tradisjonsmønster, men også fine

aranmønster og strukturstrikk.

ULLVUGGE



• PERFEKT TIL ALLE TYPER KLUTER

• PASSER TIL HEKLING & STRIKKING

• ALLROUND BOMULLSGARN

REN BOMULL
100 % bomull

50 gram = ca 110 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk 

på pinne 4 = 10 cm

REN BOMULL er et klassisk bomullsgarn 

som er like aktuelt til plagg som til interiør

strikk og –hekling. Dette er et opplagt garn

valg til vaskekluter, grytekluter og håndklær, 

babytepper, lappetepper, og andre ting til 

huset og hytta.

REN BOMULL er like flott til lekre sommer

topper, skjørt og gensere samt alle plagg til 

barn og baby.

KULØRT HVITT

• SLITESTERKT TIL SOKKER & STRØMPER

• FLOTT TIL BARNEHAGEPLAGG

• VELEGNET TIL INTERIØRPROSJEKTER

TYNN ULL
80 % superwashbehandlet ull,

20 % nylon

50 gram = ca 175 meter
Strikkefasthet: 27 masker i glattstrikk 

på pinne 3 = 10 cm

TYNN ULL er et mykt og godt nylonfor

sterket ullgarn som egner seg til de aller 

fleste strikkeprosjekter der du ønsker et 

tynnere garn. Bruk det til finere sokker og 

strømper og til alle typer bruksplagg som 

skal tåle mye bruk og slitasje.

TYNN ULL er flott til finkofter, gensere, 

skjørt og jakker, for ikke å glemme til ull

bukser og plagg til barnehageungen.

Garnet er også velegnet til hekling, lappe

tepper og andre interiørprosjekter.

ULLVUGGE



• SUPERDRØYT OG MYKT GARN

• GIR FNUGGLETTE PLAGG

• EKSKLUSIVT UTTRYKK

TYNN KID MOHAIR BLEND
67 % kidmohair, 30 % nylon, 3 % ull

25 gram = ca 210 meter
Strikkefasthet: 2220 masker i glattstrikk 

på pinne 3,54,5 = 10 cm

TYNN KID MOHAIR BLEND er et super

drøyt garn som gir myke, fnugglette plagg. 

Garnet er perfekt til fin småstrikk, luftige sjal 

i lace strikk og hekling, feminine topper 

og pulsvarm ere. I samstikk med andre 

Linde Garn gir det en fin, litt pusete effekt. 

Prøv også å strikke med dobbelt eller 

tredobbelt garn i ulike farger og få lekre 

meleringer.

ULLVUGGE



LINDE GARN MERINOULL 22 m = 10 cm 4 50 g = ca 105 m 100 % SW merinoull

Sandnes Merinoull 22 m = 10 cm 3,5 50 g = ca 105 m 100 % SW merinoull

Viking Merino Superfine 22 m = 10 cm 3,5 50 g = ca 105 m 100 % SW merinoull

KlompeLompe Merinoull 21-22 m = 10 cm 3,5 50 g = ca 105 m 100 % SW merinoull

TrysilGarn 100 % MERINO 22 m = 10 cm 4 50 g = ca 105 m 100 % SW merinoull

Gjestal Pure Merino 22 m = 10 cm 4 50 g = ca 105 m 100 % SW merinoull

LINDE GARN BABY MERINO 27 m = 10 cm 3 50 g = ca 175 m 100 % SW merinoull

Sandnes Tynn Merinoull 27 m = 10 cm 3 50 g = ca 175 m 100 % SW merinoull

Viking Baby ull 28 m = 10 cm 3 50 g = ca 175 m 100 % SW merinoull

PT Design Baby Panda 27-29 m = 10 cm 2,5-3 50 g = ca 175 m 100 % SW merinoull

KlompeLompe Tynn Merinoull 27 m 3 50 g = ca 175 m 100 % SW merinoull

LINDE GARN 
BØRSTET MOHAIR BLEND

13 m = 10 cm 6 50 g = ca 90 m 50 % mohair, 
50 % polyakryl

Sandnes Børstet Alpakka 16-12 m = 10 cm 5-7 50 g = ca 110 m 96 % børstet alpakka, 
4 % nylon

Rauma Iris Alpakka 14-15 m = 10 cm 5-6 50 g = ca 130 m 74 % suri alpakka, 
22 % ull, 4 % nylon

Viking Alpaca Maya 12 m = 10 cm 7 50 g = ca 160 m 82 % alpakka, 
13 % merino, 5 % nylon

GARN
STRIKKE- 
FASTHET

PINNE 
NR LØPEMETER INNHOLD

GARNTABELL SW ull = Superwashbehandlet ull
SW merinoull = Superwashbehandlet merinoull

LINDE GARN FRITIDSULL 
- kan toves

12 m = 10 cm 8 50 g = ca 55 m 100 % ren ny ull

Sandnes Fritidsgarn 15 m = 10 cm 5,5 50 g = ca 70 m 100 % ren ny ull

Viking Naturgarn 12 m = 10 cm 7 50 g = ca 50 m 100 % ull

Trysilgarn Iglo Ullgarn 13 m = 10 cm 7 50 g = ca 55 m 100 % ren ny ull

Gjestal Cortina Soft 12 m = 10 cm 8 50 g = ca 55 m 100 % ren ny ull

LINDE GARN REN BOMULL 22 m = 10 cm 4 50 g = ca 110 m 100 % bomull

Sandnes Mandarin Naturell 22 m = 10 cm 3,5-4 50 g = ca 130 m 100 % bomull

PT Petunia 20-22 m = 10 cm 3-4 50 g = ca 110 m 100 % bomull



LINDE GARN REN ULL 
- kan toves

22 m = 10 cm 4 50 g = ca 100 m 100 % ren ny ull

Sandnes Peer Gynt 22 m = 19 cm 3,5-4 50 g = ca 91 m 100 % ull

Rauma 3tr Strikkegarn 22 m = 10 cm 3,5-4 50 g = ca 108 m 100 % ren ny ull

TrysilGarn Sportsgarn 23 m = 10 cm 3,5-4 50 g = ca 100 m 100 % ren ny ull

Gjestal Safirgarn 22-23 m = 10 cm 3,5-4 50 g = ca 100 m 100 % ren ny ull

GARN
STRIKKE- 
FASTHET

PINNE 
NR LØPEMETER INNHOLD

NB! Bleket, hvitt garn kan ikke toves. Se mer info i fargekartet.

LINDE GARN REN SW ULL 22 m = 10 cm 4 50 g = ca 100 m 100 % SW ull

Sandnes Smart 22 m = 10 cm 3,5 50 g = ca 100 m 100 % SW ull

Viking Superwash 23 m = 10 cm 3,5 50 g = ca 100 m 100 % SW ull

Rauma Petter 21-22 m = 10 cm 3,5-4 50 g = ca 100 m 100 % SW ull

TrysilGarn Superwash Ullgarn 23 m = 10 cm 3,5-4 50 g = ca 100 m 100 % SW ull

Gjestal Rubin Superwash 22-23 m = 10 cm 3,5-4 50 g = ca 100 m 100 % SW ull

LINDE GARN TYNN ULL 27 m = 10 cm 3 50 g = ca 175 m 80 % SW ull, 20 % nylon

Sandnes Sisu 27 m = 10 cm 2,5-3 50 g = ca 175 m 80 % SW ull, 20 % nylon

Viking Nordlys 28 m = 10 cm 2,5-3 100 g = ca 350 m 75 % SW ull, 25 % nylon

LINDE GARN 
TYNN KID MOHAIR BLEND

22-20 m = 10 cm 3,5-4,5 25 g = ca 210 m 67 % kid-mohair,
30 % nylon, 3 % ull

Drops Kid-Silk 23 m x 30 p 3,5 25 g = ca 210 m 75 % mohair, 25 % silke

Rauma Plum 15-23 m = 10 cm 3,5 25 g = ca 250 m 70 % super kid mohair, 
30 % polyamid

Sandnes Tynn Silk Mohair 24-18 m = 10 cm 3,5 25 g = ca 212 m 57 % mohair, 15 % ull, 
28 % silke

Viking Kid-Silk 24 m = 10 cm 3 25 g = ca 200 m 77 % kid mohair, 
23 % silke
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LINDE
GARN

HVA BETYR SYMBOLENE?

Ekstra skånsom 
vask, maks 30 °C

Ikke vri plagget

Ikke tørketrommel

Stryk ved lav varme, 
maks 110 °C

Oppbevares 
liggende

Strikkefasthet
Her: 18 m = 10 cm

Størrelse på
strikkepinner

Tørkes flatt Tåler ikke klor Tåler kjemisk 
rensing, normal 

prosess

Finvask, maks 40 °C

4,510

18

Ekstra skånsom 
vask, maks 40 °C

GRATIS OPPSKRIFTER

Finn inspirasjon til dine prosjekter 

på www.nille.no/lindegarn


