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257-05
DAMETOPP

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
BOMULL SPORT 100 % mercerisert bomull
50 gram = ca 100 meter

DESIGN

Berit K. Skårland
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PINNEFORSLAG
		

Stor rundp 3 og 3,5 eller 4.
Liten rundp nr. 3 til ermehull. 8 knapper
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STRIKKEFASTHET 23 m glattstrikk i bredden på p nr. 3,5
		
eller 4 måler 10 cm
Alternativt garn:
		

BOMULL MERINO, PURE MERINO,
BOMULL NATURA

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller
kortere ved behov.
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

Se side 4

© 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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STRIPER
Nede på bolen: 4 omg valmue rød, 10 omg marine, 4 omg
valmue rød.
Deretter vekselvis: 4 omg marine, 4 omg hvit.

BOLEN
Legg opp 204-212-224-248 m med marine på p nr. 3 og str ca.
3 cm rillestr, vekselvis 1 omg vr, 1 omg r. Skift til p nr. 3½ eller
4 og sett ett merke i hver side med 102-106-112-124 m til ryggen
og forstykket. Str videre ca. 5 cm glattstr og deretter striper.
Samtidig felles 1 m på hver side av merkene ved å str 2 m r
sm etter merket og 2 m vridd r sm før merket. Fell slik på ca.
hver 3. cm i alt 4 ganger. Str til arb måler ca. 22-23-24-25 cm.
Øk 1 m på hver side av merkene på ca. hver 4. cm i alt 4
ganger og det er 204-212-224-248 m i omg. Str til arb måler
ca. 46-47-48-49 cm. Del arb ved sidemerkene og str ryggen
og forstykket ferdig hver for seg.

RYGGEN
Str videre i stripemønster til arb måler ca. 59- 61- 63-65 cm.
OBS. Avslutt med hvit stripe og str rillestr (str r på alle p) med
marine til arb måler ca. 62-64-66-68 cm. Fell av de midterste
38-40-42-46 m og str hver skulder ferdig for seg.
Venstre side: Str ca. 3 cm over de resterende 32-33-35-39
skulderm til knappekant. Fell m rett av til en jevn kant som ikke
strammer. Str høyre side lik, men speilvendt.

FORSTYKKET
Str som ryggen til arb måler ca. 62-64-66-68 cm. Fell av
de midterste 38-40-42-46 m og str hver skulder ferdig for seg.
Venstre side: Str ca. 3 cm over de resterende 32-33-35-39
skulderm til knapphulls kant. Etter ca. 1½ cm str det inn
4 knapphull jevnt fordelt ved å felle av 2 m som legges opp
igjen på neste p. Lag ett knapphull ca. 6 m fra skulderen og ca.
3 m fra halsen. De øvrige jevnt fordelt. Fell m rett av til en jevn
kant som ikke strammer. Str høyre side lik, men speilvendt.

MONTERING OG KANT RUNDT ERMEHULLENE
Legg knapphullskanten over knappekanten på hver skulder
og fest med ett lite sting eller knappenåler ved ermehullet.

KANT RUNDT ERMEHULLENE
Plukk eller str opp 88-92-100-104 m med marine på p nr.
3 rundt venstre ermehull (over knapphullskanten, over begge
lag) og str 6 omg i rillestr (vekselvis 1 omg vr, 1 omg r til 3 riller).
Fell rett av til en jevn kant som ikke strammer. Str likt rundt det
andre ermehullet. Fest alle løse tråder pent på vrangen
og sy i knapper.
Arb kan presses lett fra vrangen, eller legg eventuelt plagget flatt
i fasong mellom fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.
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Garn brukt
i denne oppskriften

BOMULL
SPORT

BOMULL SPORT er et rent, mercerisert bomullsgarn som kan brukes til
interiør, klær, vaskekluter, grytekluter
og håndklær. Supert til sommertopper,
barneklær, heklede lappetepper og andre
ting til interiøret. Bomull Sport kan også
brukes til samme oppskrifter som
Bomull Natura, Bomull Merino,
Pure Merino og Superwash Sport.

10

3,5-4

23
50 gram = ca 100 meter
40°C

•
•
•
•

Ullvugge 40 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

100 % mercerisert bomull

Vanlige 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
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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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