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LG18-30 | REGNBUEGARN SW ULL

Rillestrikket
Regnbue-genser
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
REGNBUEGARN SW ULL 100 % superwash ull
150 gram = ca 290 meter

DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik
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nøster

STRIKKEFASTHET 11 m rillestrikk med 2 tråder på p nr 9 = 10 cm
Slik finner du 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.

Genseren strikkes med dobbelt garn. For å få best
fargekombinasjon, bør man bruke nøster som begynner
med samme farge.

BAKSTYKKET
Legg opp (55) 59 (63) 71 m med 2 tråder på p nr 9. Strikk r fram
og tilbake (= riller). Strikk til arbeidet måler 70 (72) 74 (76) cm.
Fell av.

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.

FORSTYKKET

FORKORTELSER

ERMER

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

Legg opp og strikk som bakstykket.

Legg opp 36 (36) 40 (40) m med 2 tråder på p nr 9.
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Strikk r fram og tilbake (= riller).
Når arbeidet måler 8 cm, økes 1 m i hver side innenfor 1 m.
Gjenta økningene på hver 8. (7.) 8. (7.) cm til i alt 46 (48) 50 (52) m.
Strikk til arbeidet måler 49 (48) 47 (45) cm. Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene, la det stå igjen en åpning

STRIKKETIPS
finner du på vår hjemmeside:
www.lindegarn.no

på ca 24 cm til hals. Sy i ermene (fest midt på ermet midt
på skuldersømmen) og sy side- og ermesømmen kant i kant.
NB! La det stå igjen ca 7 cm i hver side nederst på bolen til
splitt.
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Garn brukt
i denne oppskriften

Flere
regnbueoppskrifter
på lindegarn.no
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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

