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IGLO ULLGARN

EP15·02 LUE & SKJERF
GARN

IGLO ULLGARN
100% ren ny ull, nøster á 50 gram

GARNFORBRUK
Skjerf
Hvitt nr. 700
Lue
Hvitt nr. 700

ca. 6 nøster

PINNEFORSLAG

Rundpinne eller rette pinner nr. 9

STRIKKEFASTHET

10 m glattstrikk i bredden på
p nr. 9 måler 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes
hvis resultatet skal bli vellykket.

RILLESTRIKK

str r på alle p

ca. 2 nøster

FORKORTELSER
M=maske, r=rett, vr=vrang, str=strikk, p=pinne,
omg=omgang, vr-bord=vrangbord, glattstr=glattstrikk,
vrangbordstr=vrangbordstrikk, kantm=kantmaske,
arb=arbeidet, beg=begynn, sm=sammen, g=gram

10 m glattstrikk i bredden på p nr. 9 måler 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket. Beg alltid i siden med nytt nøste,
slik at trådene blir festet der

SKJERF (CA. 24 X 180 CM)

LUE (HODEVIDDE CA. 53-56 CM)

Legg opp 27 m på p nr. 9 og str 1 p r. Str videre mønster

etter diagrammet med 1 kantm i hver side (som str r på alle

etter diagrammet med 1 kantm i hver side som str slik: I beg

p og er ikke medregnet på diagrammet). Str 12 p og deretter

på p str 1 m r i bakre maske-bue, siste m tas løst av p med

resten av arb i rillestr. Fell samtidig 3 m jevnt fordelt til 47

tråden foran arb. Str 36 p med mønster etter diagrammet.

m på p. Str til arb måler ca. 22-23 cm og fell slik: Str kantm,

Str videre i rillestr til arb måler ca. 155 cm.. Fell samtidig 3 m

x str 2 m r sm, 3 r. Gjenta fra x-x og str 1 kantm til slutt på p.

jevnt fordelt til 24 m på p. Legg arb til side.

Str 3 p og fell slik: Str kantm, x str 2 m r sm, 2 r. Gjenta fra x-x

DEL 1:

Legg opp 50 m på p nr. 9 og str 1 p r. Str videre mønster

og str 1 kantm til slutt på p. Str 1 p. Str 2 og 2 m r sm.

DEL 2:

Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de resterende m.

Legg opp og str 36 p mønster etter diagrammet som del 1.

Trekk godt sm og fest tråden på vrangen. Sy sm lua med

Mask sm eller str sm del 1 og del 2 slik: Hold del 1 og del 2 i

kantm til sømmemonn. Fest alle løse tråder på vrangen.

venstre hand med rett- sidene mot hverandre. Str sm den 1.
m på del 1 og del 2. Str sm de neste 2 m og trekk m på

Arb kan presses lett fra vrangen, eller legg eventuelt

høyre p over. Str sm slik til alle m er felt av.

plagget flatt i fasong under fuktige håndklær
og la det ligge til det er tørt.
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Trysil Garn er produsert
av Norges største garngrossist
Gjestal Garn.
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FACEBOOK.COM/EUROPRIS.NO
INSTAGRAM: EUROPRIS.NO
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