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64-04
MARLENE MEGASKJERF SYRIN / LAVENDEL
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
BIG STERK 40 % alpakka, 40 % merinoull,
20 % nylon, 50 gram = ca 80 meter
FAT FAERYTALE 100 % alpakka,
50 gram = ca 100 meter

DESIGN

DM Collection

PLAGGETS MÅL
Lengde ca
Bredde ca

205 cm 		
40 cm		

GARNFORBRUK
BIG STERK
Grå lavendel 853
Blek rosa 863
Mørk syrin 864
FAT FAERYTALE
Grå lavendel 790
Rose 799
Mørk syrin 791
PINNEFORSLAG

2 nøster
2 nøster
2 nøster
2 nøster
2 nøster
2 nøster
Stor rundp nr 12

STRIKKEFASTHET 8 m glattstrikk med 1 tråd BIG STERK
		
+ 1 tråd FAT FAERYTALE på p nr 12 = 10 cm
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

Oppskrift utarbeidet av Anne-Kirsti Espenes
© 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.
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Kantm = 1. m tas løs av som om den skulle strikkes vr, med
tråden foran m. Siste m strikkes alltid r.
Skjerfet har 3 ruter i bredden med samme farge BIG STERK,
mens FAT FAERYTALE skifter farge fra rute til rute. Ved fargeskifte
i FAERYTALE, tvinnes de to fargene om hverandre.
Legg opp 33 m med BIG STERK blek rosa + FAT FAERYTALE
grå lavendel på rundp nr 12 og strikk 1 p r fra vrangen. Videre
strikkes glattstrikk fram og tilbake med 1 kantm i hver side.
Strikk 3 ruter i bredden:
11 m BIG STERK blek rosa + FAT FAERYTALE grå lavendel,
11 m BIG STERK blek rosa + FAT FAERYTALE rose
og 11 m BIG STERK blek rosa + FAT FAERYTALE mørk syrin.
Strikk 18 p glattstrikk med denne fargeinndelingen.
Skift til følgende farger:
11 m BIG STERK mørk syrin + FAT FAERYTALE mørk syrin,
11 m BIG STERK mørk syrin + FAT FAERTALE grå lavendel
og 11 m BIG STERK mørk syrin + FAT FAERYTALE rose. Strikk
18 p glattstrikk med denne fargeinndelingen.
Skift til følgende farger:
11 m BIG STERK grå lavendel + FAT FAERYTALE rose,
11 m BIG STERK grå lavendel + FAT FAERYTALE mørk syrin,
11 m BIG STERK grå lavendel + FAT FAERYTALE grå lavendel.
Strikk 18 p glattstrikk med denne fargeinndelingen.
Arbeidet måler nå ca 52 cm.
Gjenta disse 9 rutene. Strikk til arbeidet måler ca 205 cm. Avslutt
med en hel rute. Skift til 1 tråd BIG STERK blek rosa + 1 tråd FAT
FAERYTALE grå lavendel. Strikk 1 p r fra retten, 1 p r fra vrangen.
Fell av. Damp lett.

BS grå lavendel 853
FF grå lavendel 790

BS grå lavendel 853
FF mørk syrin 791

BS grå lavendel 853
FF rose 799

BS mørk syrin 864
FF rose 799

BS mørk syrin 864
FF grå lavendel 790

BS mørk syrin 864
FF mørk syrin 791

BS blek rosa 863
FF mørk syrin 791

BS blek rosa 863
FF rose 799

BS blek rosa 863
FF grå lavendel 790

Gjenta

DIAGRAM

BS = BIG STERK
FF = FAT FAERYTALE
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Garn brukt
i denne oppskriften
BIG STERK er i familie med storfavoritten
Sterk og Mini Sterk. Her får du et tykkere
garn, men med nøyaktig samme fiberkomposisjon i 40 % alpakka,
40 % merinoull og 20 % nylon.

BIG STERK
40 % alpakka
40 % merinoull 20 % nylon
Produsert i Peru

Big Sterk er supert til bruksplagg til både
store og små, jakker, gensere, kofter eller
lekkert tilbehør. Fargene er speilet mot
Fat Faerytale og Sterk slik at du kan leke
deg med flere garn og strukturer i samme
plagg, eller strikke flere plagg ton-i-ton.

10

5

18
50 gram = ca 80 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•

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

TIPS: Alpakka er tre ganger varmere enn
saueull, og nylonforsterkningen øker slite
styrken. Av den grunn er Sterk-familien
særlig godt egnet til plagg som skal tåler
mye bruk og slitasje.
Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka, støtter du Mirasolskolen i Peru.
NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at
du alltid skal følge strikkefastheten som
er oppgitt i oppskriften.
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BØRSTET ALPAKKA

FAT
FAERYTALE
100 % alpakka
Produsert i Peru

FAT FAERYTALE er en tykkere, litt chunky
utgave av klassikeren Faerytale. Begge
er i 100 % børstet alpakka, superlett og
silkemykt som en pusunge. Fat Faerytale
er eventyrlig lett, bløtt og føles supermykt
mot huden. Fargene er speilet mot Big
Sterk og Faerytale slik at du kan leke deg
med flere garn og strukturer i samme
plagg, eller strikke flere plagg ton-i-ton.
TIPS: På grunn av den lette og luftige
tråden, blir plagg strikket i dobbelt garn
ekstra flott – enten med dobbel Fat
Faerytale eller blandet med noen av
våre andre garn. Man får fantastisk flott
resultat med Fat Faerytale i mønsterstrikk
sammen med Big Sterk – eller strikk med
en tråd av hver.
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50 gram = ca 100 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•

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

Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka, støtter du Mirasolskolen i Peru.
NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at
du alltid skal følge strikkefastheten som
er oppgitt i oppskriften.
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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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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no

19
FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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