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MINI STERK

49∙10 LINUS MØNSTERSETT
DESIGN

Anne-Kirsti Espenes

GARN
		
		

MINI STERK 40 % fineste alpakka,
40 % merinoull, 20 % nylon,
50 gram = ca 166 meter

STØRRELSER

1

MÅL BUKSE
Livvidde ca
Hoftevidde ca
Benlengde ca

52
57
26

(2)

4

(6)

(55)
(60)
(30)

58
63
35

(61)
(67)
(40)

GARNFORBRUK
Bukse
Lys grå melert 841
3
(3)
4
(5)
Brun melert 824
2
(2)
3
(3)
Safrangul 858 		1 nøste til alle størrelser
Lue
Lys grå melert 841
1 nøste til alle størrelser
Brun melert 824 		1 nøste til alle størrelser
Safrangul 858 		1 nøste til alle størrelser

år

cm
cm
cm

nøster
nøster

PINNEFORSLAG
		

Liten og stor rundp og strømpep
nr 2,5 og 3

TILBEHØR

2 knapper

STRIKKEFASTHET
		

27 m glattstrikk eller 30 m mønstret
glattstrikk på p nr 3 = 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.
Alternativ til MINI STERK: ALPAKKA WOOL, FIN
eller TYNN ALPAKKA.
FORKORTELSER
		

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

BUKSE
Strikkes ovenfra og ned.

SELER
Legg opp 14 (14) 16 (16) m med lys grå melert på strømpep
nr 2,5. Strikk fram og tilbake i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr til
arbeidet måler 32 (36) 40 (44) cm. Klipp av tråden og la m stå
på p. Strikk 1 sele til på samme måte.

BUKSE
Begynn midt bak. Legg opp 7 (8) 9 (10) m på rundp nr 2,5 med
lys grå melert. Strikk m på den ene selen, og legg opp 104
(110) 112 (118) m. Strikk m på den andre selen, og legg opp
7 (8) 9 (10) m = 146 (154) 162 (170) m. Fortsett rundt med
vrangbordstrikk som på selene – start 1 år og 4 år med 1 vr,
start 2 år og 6 år med 1 r. Når arbeidet måler 1,5 cm skal det
lages 2 knapphull: Strikk 58 (61) 63 (66) m, fell av 2 m, strikk
26 (28) 32 (34) m, fell av 2 m, strikk ut omgangen. Neste
omgang skal det legges opp 2 nye m over de felte. Strikk til
arbeidet måler 7 (8) 9 (10) cm. Strikk 1 omgang r hvor det økes
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24 (26) 28 (30) m jevnt fordelt = 170 (180) 190 (200) m.
Skift til p nr 3 og strikk mønster etter diagrammet. Når arbeidet
fra vrangborden måler 18 (19) 20 (21) cm, skal det settes
et merke rundt 2 m midt foran og 2 m midt bak = merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem hver 2. omgang 4 (5) 6 (6)
ganger. Øk ved å plukke opp tråden mellom 2 m og strikk den
vridd r. Strikk 1 omgang etter siste øking. Det skal nå være 186
(200) 214 (224) m.
Del antall m i 2 like deler med 93 (100) 107 (112) m til hvert
ben. Flytt m fra den ene halvdelen over på en tråd, mens det
første benet strikkes slik:
Strikk rundt, fortsett med mønster som før, og fell
2 m på innsiden av benet hver 1,5. (1,5.) 1,5. (2.) cm 13 (15)
17 (17) ganger = 67 (70) 73 (78) m. Strikk til benet måler
ca 22 (26) 30 (35) cm. Avslutt med en hel rapport i mønsteret.
Strikk 1 omgang r med lys grå melert. Skift til p nr 2,5 og lys
grå melert. Fell på 1. omgang 15 (14) 13 (16) m jevnt fordelt =
52 (56) 60 (62) m og strikk vrangbord med 1 r, 1 vr i 4 (4,5) 5 (5)
cm. Fell av.
Strikk det andre benet på samme måte.
Sy i knappene.

LUE
Legg opp 116 (120) 124 (130) m med lys grå melert på rundp
eller strømpep nr 2,5. Strikk rundt i vrangbordstrikk med 1 r,
1 vr til arbeidet måler 3 (3) 3,5 (3,5) cm. Strikk 1 omgang r hvor
det økes 9 (10) 9 (10) m jevnt fordelt = 125 (130) 135 (140) m.
Skift til p nr 3. Strikk mønster etter diagrammet til arbeidet
måler ca 15 (17) 18 (19) cm. Avslutt med en hel rapport
i mønsteret. Strikk 1 omgang med lys grå melert. Fell
av og sy sammen lua i toppen.
Damp lua lett under et fuktig klede.
Lag 2 små safrangule dusker, og sy dem fast i hjørnene
i toppen av lua.

DIAGRAM

Gjenta

Gjenta

Begynn
Begynn

Lys grå melert
Brun melert
Safrangul
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

MINI

STERK
40 % fineste alpakka • 40 % merinoull
20 % nylon
Produsert i Peru

MINI STERK er en tynnere utgave av
Sterk som er et av våre mest populære
garn.
Velg MINI STERK til samme typer plagg
som Sterk. Flott til finkofter, skole- og
barnehageklær, kjole, skjørt, bukser,
alle bruksplagg til store og små, sokker
og tilbehør. Alle fargene i MINI STERK
finner du også i Sterk. Strikk for eksempel
jakke i Sterk og skjørt eller bukser i MINI
STERK.
TIPS: Med alpakka-merino-miksen får du
lunheten fra alpakkafiberen, merionoulla
øker elastisiteten, og nylonforsterkningen
gir et garn med god slitestyrke.

10

3

27
50 gram = ca 137 meter

•
•
•
•
•

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.
Strikkefasthet: 27 masker glattstrikk på
pinne 3 = 10 cm
50 gram = ca 166 meter
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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
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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