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ELASTIKK

59-15

JULIE SKJØRT
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
PIMA BABY 85 % peruansk Pima bomull,
15 % baby alpakka, 50 gram = ca 100 meter
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PINNEFORSLAG		Stor rundp nr 3 og 4
TILBEHØR

Elastikk til kanten i livet, 3 cm bred

STRIKKEFASTHET 24 m hullstrikk på p nr 4 = 10 cm
Alternativt garn: STERK
Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
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.

HULLMØNSTER Strikkes rundt.

SKJØRT

Mønsteret er delelig med 13+2

Legg opp 212 (238) 264 (290) m på rundp nr 3 og strikk 2 p vr,

(NB! Maskene bør bare telles etter 5. eller 6. p)

1 p r rundt. Skift til p nr 4 og strikk 1 p vr. Sett et merke i hver side

1. omgang: Strikk 1 r, *ta 1 m løs av r, 1 r, trekk den løse m over,

med 106 (119) 132 (145) m til for- og bakstykket. Strikk hullstrikk

9 r, 2 m r sammen*. Gjenta fra *-* til det er 1 m igjen, 1 r.

etter beskrivelsen, start fra begynnelsen ved hvert merke. Strikk

2. omgang: Strikk r.

til arbeidet måler ca 65 (67) 69 (71) cm. Avslutt hullmønsteret

3. omgang: Strikk 1 r, *ta 1 m løs av r, 1 r, trekk den løse m over,

etter 6. p og strikk resten av arbeidet i glattstrikk og fell til

7 r, 2 m r sammen*. Gjenta fra *-* til det er 1 m igjen, 1 r.

linning. *Fell 18 (22) 25 (28) m jevnt fordelt, strikk 2 p uten

4. omgang: Strikk r.

felling*. Gjenta fra *-* 3 ganger = 140 (150) 164 (178) m.

5. omgang: Strikk 1 r, *ta 1 m løs av r, 1 r, trekk den løse m over,

Skift til p nr 3 og strikk 3 cm glattstrikk, 1 p vr = brettekant,

kast, (1 r, kast) gjenta 5 ganger, 2 m r sammen*. Gjenta fra *-* til

3 cm glattstrikk.

det er 1 m igjen, 1 r.

Fell løst av, brett kanten til mot vrangen og sy til med løse sting.

6. omgang: Strikk vr.

La det stå igjen et hull og tre i elastikk. Sy elastikken sammen

Gjenta disse 6 omgangene.

og sy igjen hullet.
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Garn brukt
i denne oppskriften

PIMA
BABY
85 % peruansk Pima bomull,
15 % baby alpakka

PIMA BABY inneholder 85 % peruansk
Pima bomull og 15 % babyalpakka
og produseres i Peru. Garnet er et
sommer- og helårsgarn med et alpakka
mykt grep selv med så høy andel bomull.
Pima Baby inneholder ikke lanolin,
er hypoallergent – det vil si at det ikke
er allergifremkallende – og er et naturlig
garnvalg for allergikere, de med sensibel
hud og til baby og småbarn. Pima Baby
anbefales til alle typer strikkeplagg og
er like fint til strikking og hekling.
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22
50 gram = ca 100 meter

•
•
•
•
•

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

Pima Baby har samme strikkefasthet
som Sterk så oppskriftene kan fint
brukes om hverandre.
Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.
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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
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
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