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JENNY SKJERF & PULSVANTER
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
MINI STERK 40 % fineste alpakka,
40 % merinoull, 20 % nylon,
50 gram = ca 166 meter

DESIGN

Iselin Hafseld

STØRRELSER

One size

PLAGGETS MÅL
Skjerf (one size)
Bredde ca
25 cm
Lengde ca
150 cm
Pulsvanter (one size)
Omkrets ca
19 cm
Lengde ca
22 cm
GARNFORBRUK
Skjerf
Kitt 866
Pulsvanter
Kitt 866

4 nøster

PINNEFORSLAG

Stor rundp og strømpep nr 3

STRIKKEFASTHET

26 m hullmønster på p nr 3 = 10 cm

1 nøste

Alternativ garn: ALPAKKA WOOL, TYNN ALPAKKA
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
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HULLMØNSTER, strikket frem og tilbake (Skjerf)
Mønsteret er delelig med 7+2.
1. p: Vr.
2. p: 2 r, *2 r sammen, kast, 1 r, kast, ta 1 m r løs av, 1 r, trekk den
løse m over, 2 r*, gjenta fra *-* p ut.
3. p: Vr.
4. p: 1 r, *2 r sammen, kast, 3 r, kast, ta 1 m r løs av, 1 r, trekk den
løse m over*, gjenta fra *-* til det er 1 m igjen, 1 r.
Gjenta 1. – 4. p.

HULLMØNSTER, strikket rundt (Pulsvanter)
Mønsteret er delelig med 7

SKJERF
Legg opp 67 m på p nr 3. NB! Det er viktig at sidekantene blir
strikket likt gjennom hele arbeidet. Første m tas vr løst av, strikk
hullmønster over 65 m, siste m strikkes r.
Strikk til arbeidet måler ca 150 cm, avslutt etter 4. p i mønsteret,
strikk 1 p vr. Fell av.
Denne strukturen bør dampes lett på vrangen med et fuktig
klede for å få glattet ut sidekantene.

PULSVANTER

1. omgang: R.
2. omgang: *1 r, 2 r sammen, kast, 1 r, kast, ta 1 m r løs av, 1 r,

Legg opp 49 m på strømpep nr 3. Strikk hullmønster rundt

trekk den løse m over, 1 r*, gjenta fra *-* omgangen ut.

til arbeidet måler ca 22 cm. Avslutt mønsteret etter 4. p, strikk

3. omgang: R.

1 p r og fell løst av.

4. omgang: *2 r sammen, kast, 3 r, kast, ta 1 m r løs av, 1 r, trekk
den løse m over*, gjenta fra *-* omgangen ut.
Gjenta 1. – 4. omgang
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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, skoleog barnehageklær, kjoler, 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 alpakka-fiberen, merionoulla
øker elastisiteten, og nylonforsterkningen
gir et garn med god slitestyrke.
Mini Sterk har samme strikkefasthet som
Alpakka Wool og Tynn Alpakka og
oppskriftene kan brukes om hverandre.
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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.
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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

HOUSEOFYARN_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN

FOTO: WENCHE HOEL-KNAI @FOTOWB | STYLIST: JAN GUNNAR SVENSON @STYLESVENSON | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO: KAI HANSEN TRYKKERI

01

