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Hele plagget strikkes med dobbel tråd.

Rillemønster: Strikk *6 omganger glattstrikk, 1 omgang vr,* 
gjenta fra *-*.

BOLEN

Legg opp 104 (116) 124 m på rundp nr 6. Strikk 5 cm vrangbord 

rundt med 1 vridd r, 1 vr. Skift til rundp nr 10 og sett et merke 

i hver side med 52 (58) 62 m til for- og bakstykket. Strikk 

videre i rillemønster. Når arbeidet måler 39 (40) 41 cm, felles 

6 m i hver side til ermehull (= 3 m på hver side av hvert merke) 

= 46 (52) 56 m til for- og bakstykket. Legg arbeidet til side 

og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 28 (30) 32 m på strømpep nr 6. Strikk 

5 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Skift til rundpinne 

nr 10 og strikk rillemønster. På 1. omgang økes det jevnt 

fordelt til 52 (54) 56 m. Øk ved å ta kast på p. På neste omgang 
strikkes kastene vridd r.

Sett et merke mellom første og siste m på omgangen.
Når arbeidet måler 10 cm, felles 1 m på hver side av merket. 

Gjenta fellingen på hver 4. omgang til 38 (40) 42 m. Strikk til 

arbeidet måler ca 49 cm, eller ønsket lengde. Avslutt med 

samme omgang som på bolen. Samtidig, på siste omgang, 

felles 6 m i hver side til ermehull (= 3 m på hver side av merket) 

= 32 (34) 36 m.

Legg arbeidet til side og strikk et erme til.

STRIKKETIPS

finner du på vår hjemmeside:

www.lindegarn.no 

STØRRELSER S (M) L
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 95 (105) 113 cm
Hel lengde ca 60 (62) 64 cm
Ermelengde ca 49 cm, eller ønsket lengde.

GARNFORBRUK
Olivengrønn 315 10 (12) 14 nøster

PINNEFORSLAG Stor rundp og strømpep nr 6 og 10
  Liten rundp nr 10

STRIKKEFASTHET 11 m glattstrikk på p nr 10 = 10 cm

Alternativt garn: BABY MERINO

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.

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

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
TYNN ULL, 80 % superwashbehandlet ull, 
20 % nylon, 50 gram = ca 175 meter
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BÆRESTYKKET

Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket 

inn på rundp nr 10 = 156 (172) 184 m. Sett et merke rundt 

en m i hver sammenføyning (m fra for- og bakstykket) = 

4 merke-m. Fortsett med rillemønster.

På 2. omgang felles det til raglan ved hver merke-m ved 

å strikke 2 vridd r sammen før hver merke-m og 2 r sammen 

etter hver merke-m = 8 masker felt. Gjenta raglanfellingen 

på hver 2. omgang til det gjenstår 54 (62) 62 m. Skift til rundp 

nr 6. Strikk 10 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Fell løst 
av.

MONTERING

Sy sammen under ermene. Brett halskanten dobbel mot 

vrangen og sy til.
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Garn brukt
i denne oppskriften

• 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

Se også oppskrift på Høstløv genser | LG19-54 Se også oppskrift på Solgløtt skjerf | LG19-56



House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no
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