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SIAM
SJAL
BRUN | COOL COOKIE

#gjestalgarn #GG
#houseofyarn_norway
3,5

MODELL | 277-10
SIAM SJAL BRUN
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
COOL COOKIE Printgarn 80 % superwash ull, 20 % nylon,
100 gram = ca 400 meter
DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

PLAGGETS MÅL

Ca 64 x 194 cm

GARNFORBRUK

5 nøster

FARGE

Rød/brun print 202

PINNEFORSLAG
Stor rundp 3,5
STRIKKEFASTHET
23 m mønsterstrikk på p nr 3,5 = 10 cm
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
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
© 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.

De 3 første og 3 siste m er kant-m, og strikkes hele tiden r.

Legg opp 446 m på p nr 3,5. Strikk mønster etter diagrammet
(1. p = vrangen) innenfor 3 kant-m i hver side.
Fell av.
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DIAGRAM

Gjenta i alt 15 cm
Slutt med 1 p fra retten

Gjenta i alt 15 cm
Slutt med helt diagram
Gjenta i alt 15 cm
Slutt med helt diagram

Gjenta i alt 15 cm
Slutt med 1 p fra retten

Gjenta
R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
2 r sammen på retten, 2 vr sammen på vrangen
2 vridd r sammen på retten, 2 vridd vr sammen på vrangen
Kast
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Garn brukt
i denne oppskriften
COOL COOKIE PRINTGARN er et
superwashbehandlet, mykt nylonforsterket ullgarn i 6 selvstripende
print-farger. Egner seg til gensere,
jakker, tilbehør og lappetepper.
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2-2,5

31-34
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3-3,5

29-31

100 gram = ca 400 meter
ULLVUGGE

40°C

COOL
COOKIE
PRINTGARN

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen, er kun veiledende. Husk at
du alltid skal følge strikkefastheten som
er oppgitt i oppskriften.

•
•
•
•
•
•

Ullvugge 40 °C
Vrenges før vask
Vaskes separat
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

80% superwash ull
20% nylon
Produsert av ITPGroup

Prøv den i grønn | GG 277-11
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House of Yarn er Nordens største merkevarehus,
grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og
accessoirer til faghandel og kjedebutikker.
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houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

gjestal.no

hoy.no
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#ORANSJESKJERF
camillapihlstrikk.no

yarnmade.n o

oransjeskjerf.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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YOUTUBE.COM/HOUSEOFYARN

ISSUU.COM/HOUSEOFYARN
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FORHANDLERINFORMASJON

