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257-10
JENTETOPP

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

DESIGN

Brit Frafjord Østravik
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PINNEFORSLAG

Stor rundp 3,5 og 4. Liten rundp nr 4.

STRIKKEFASTHET

21 m glattstrikk i bredden på p nr. 4 			
eller 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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BOLEN
Legg opp 240-272-288-308-324-340 m på p nr 4 og str 1 omg
rundt slik: Str 2 vr sm omg rundt = 120-136-144-152-160-168 m.
Str glattstr til arb måler ca. 3-3-3-5-5-6 cm.
Sett et merke i hver side med 60-68-72-76-80-84 m til hver del.
Skift til p nr 3,5 og str mønster etter diagrammet, x beg som
avmerket i diagrammet og str til side merket x, gjenta fra x-x.
Skift til rundp nr 4, og fortsett med glattstr til arb måler ca.
17-20-24-26-29-33 cm. Del arb ved sidemerkene til ermehull
og str hver del ferdig for seg.

RYGGEN
Str glattstr videre frem og tilbake innenfor 3 m i hver side som
str r på alle p (= riller). Når arb måler ca. 25-28-32-35-39-44
cm, felles de midterste 12-16-16-18-20-20 m til nakke og str
hver side ferdig for seg. Fell ytterligere ved nakken på hver
2.p 2,2,1,1 m (likt alle størrelser). Samtidig, når arb måler
ca. 27-30-34-37-41-46 cm skråfelles det fra ermehullsiden med
6,6,6- 6,7,7 - 7,7,8 – 7,8,8 – 8,8,8 – 8,9,9 m. Str den andre siden
lik, men speilvendt.

FORSTYKKE
Str og fell som på ryggen.

DIAGRAM

2−4−6 str 1 gang
8−10−12 str 2 ganger

MONTERING
Sy eller mask sm på skuldrene.
Str eller plukk opp ca. 68-76-76-80-84-84 m rundt halsen på
rundp nr 4, og str 1 omg vr, 1 omg r rundt.
Fell av på neste omg med vr m.
Arb kan presses lett fra vrangen, eller legg eventuelt plagget flatt
i fasong mellom fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

slutt
her

gjentas

beg
her

r på retten, vr på vrangen
vr på retten, r på vrangen
str 2. m r foran 1. m,
str 1. m r, slipp m av venstre p
str 2. m r bak 1. m,
str 1. m r, slipp m av venstre p
str 2. m r foran 1. m,
str 1. m vr, slipp m av venstre p
str 2. m vr bak 1. m,
str 1. m r, slipp m av venstre p
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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.
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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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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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