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LEONARA
KJOLE

PURE LINO
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3+3,5

361-12
LEONARA KJOLE
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
PURE LINO 85 % økologisk, resirkulert
lin-rayon, 15 % premium naturlig lin,
50 gram = ca 120 meter

DESIGN

Anne-Kirsti Espenes
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Stor rundp nr 3 og 3,5
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STRIKKEFASTHET 5 m diagram A på p nr 3,5 = ca 2,5 cm
		
22 m diagram B og
		
diagram C på p nr 3,5 = 10 cm
Alternativt garn: LERKE
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 bolen 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.
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FORSTYKKET
Fortsett med mønster fram og tilbake og fell til ermehull i hver
side på hver 2. p 2,1,1,1,1 (2,1,1,1,1,1) 2,1,1,1,1,1 (2,1,1,1,1,1,1)
2,2,1,1,1,1,1,1 m = 69 (73) 77 (83) 87 m.
Strikk til ermehullet, målt rett opp, måler 11 (12) 12 (12) 13 cm.
Sett de midterste 19 (21) 23 (25) 27 m på en tråd. Strikk hver
side for seg og fell hver 2. p til halsen 2,2,1,1,1,1,1 m (likt for alle
størrelser) = 16 (17) 18 (20) 21 m. Strikk til ermehullet, målt rett
opp, måler 21 (22) 23 (23) 24 cm. Fell av.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

BAKSTYKKET
Strikk mønster fram og tilbake og fell til ermehull som
på forstykket. Fortsett rett opp til bakstykket er 4 cm kortere
enn forstykket. Sett de midterste 29 (31) 33 (35) 37 m på en tråd.
Strikk hver side for seg og fell på hver 2. p til nakken 2,1,1 m.
Strikk til bakstykket er like langt som forstykket. Fell av.

BOLEN

Strikk den andre siden på samme måte men speilvendt.

Legg opp 216 (236) 252 (268) 288 m på rundp nr 3. Strikk
*1 omgang r, 1 omgang vr*, gjenta fra *-* i alt 3 ganger = 3 riller.

MONTERING

Skift til p nr 3,5 og strikk mønster slik: (Omgangen begynner

Sy sammen på skuldrene.

med mønster etter diagram A midt i den ene siden) Mønster
etter diagram A, mønster etter diagram B, mønster etter

KANT RUNDT HALSEN

diagram A, mønster etter diagram C, mønster etter diagram A,

Begynn på den ene skulderen og bruk rundp nr 3. Legg tråden

mønster etter diagram B, mønster etter diagram A, mønster

under kanten, strikk opp ca 10 – 11 m pr 5 cm hele veien rundt

etter diagram C. Diagram B strikkes slik: Begynn ved pilen for

og ta med m som ble satt på en tråd midt foran og midt bak.

valgt størrelse og strikk som angitt. Diagram C strikkes slik:

Strikk 4 p r fram og tilbake (1. p fra vrangen). Fell av med r m fra

Strikk som angitt og slutt ved pilen for valgt størrelse. Når

vrangen. Sy sammen endene av kanten, på skulderen.

arbeidet måler 10 (8) 5 (5) 5 cm, felles 2 m i hver side slik: Strikk
2 r sammen eller 2 m vr sammen (etter som det passer med

KANT RUNDT ERMEHULLENE

mønster B og mønster C) på hver side av mønster A = 4 m felt.

Begynn i bunnen av ermehullet og strikk som kanten rundt

Gjenta fellingene på hver 5. cm til det er felt i alt 9 (10) 11 (11)

halsen.

11 ganger = 180 (196) 208 (224) 244 m. Strikk til arbeidet måler
59 (60) 61 (63) 63 cm. Fell 9 (11) 13 (13) 15 m i hver side, det
vil si mønster A (= 5 m) + 2 (3) 4 (4) 5 m på hver side = 81 (87)
91 (99) 107 m til for- og bakstykket.

DIAGRAM A, B, C
C
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R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Ta 1 m løs av, 1 rett, trekk den løse m over 1 r
2 m r sammen
1 vridd r på retten, 1 vridd vr på vrangen
1 kast
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Garn brukt
i denne oppskriften
PURE LINO er et unikt, mykt garn i 100 %
lin med flott fall og svært gode bruks
egenskaper. Dette er et perfekt helårsgarn.
Plagg i Pure LINO er behagelig mot
huden, puster, er svært fuktabsorberende
og ideelt til all sommerstrikk. Vi anbefaler
Pure LINO til alle strikke- og hekleprosjekter, og både til plagg og interiør.

PURE LINO
85 % økologisk resirkulert lin-rayon,
15 % premium naturlig lin
Produsert i EU/Italia
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Bruk Pure LINO til fine sommertopper,
gensere, jakker, skjørt og kjoler, og siden
det er så mykt er det nydelig til barn og
babystrikk også. Det fint definerte maske
bildet egner seg like godt til alle typer
strukturer, rille- og hullstrikk samt fletter i
tillegg til enkel glattstrikk og striper.
Pure LINO er 100 % lin som er ren plantefiber, og er dermed et perfekt garnvalg for
vegetarianere og veganere.
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22
50 gram = ca 120 meter

•
•
•
•
•

30 °C finvask
Kort sentrifugering
Vaskemiddel for finvask
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

• Pure LINO inneholder 85 % økologisk
resirkulert lin-rayon og 15 % ny, naturlig lin.
• Råvaren er 100 % lin-avfall fra tekstil
produksjon. Råmaterialet regenereres/
omdannes til ny lin-rayon-fiber og blandes
med 15 % naturlig lin.
• Prosessen er sertifisert økologisk, miljøvennlig og bærekraftig.
• Teknologien er en hydrolysemetode i
lukket anlegg utviklet og sertifisert av
Spoerry 1866 – Sveits.
• Pure LINO spinnes, farges og produseres
i Italia/EU.
NB! Pure LINO har samme strikkefasthet
som Lerke så oppskriftene kan fint brukes
om hverandre.
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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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