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STRIKKEFASTHET (A, B)
STRIKKEFASTHET (C, D)
GARNALTERNATIV (A, B)
GARNALTERNATIV (C, D)
LUER:
STØRRELSER
LENGDE
OMKRETS
GARNFORBRUK (A)
GARNFORBRUK (B)
GARNFORBRUK (C)
GARNFORBRUK (D)
STRØMPEPINNER (A, B)
STRØMPEPINNER (C, D)
RUNDPINNE (A, B)
RUNDPINNE (C, D)
SKJERF:
STØRRELSER
MÅL (A, B)
MÅL (C, D)
GARNFORBRUK (A)

STRIPETE SKJERF MED MATCHENDE LUER

Raggi (70 % Ull ”sw”, 30 % Polyamid. Ca. 100 g = 150 m)
Raggi (70 % Ull ”sw”, 30 % Polyamid. Ca. 100 g = 150 m)
Reflex (61 % Ull ”sw”, 26 % Polyamid, 13 % Reflekstråd. Ca. 50 g = 64 m)
Lady (100 % Akryl. Ca. 50 g = 125 m)
Fuga (50 % Ull ”sw”, 50 %, Akryl. Ca. 50 g = 121 m)
Ca. 20 m x 22 p vr.bordstr på p 4.5 mm = 10 x 10 cm (ikke strukket)
Ca. 28 m x 23 p vr.bordstr på p 4.5 mm = 10 x 10 cm (ikke strukket)
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)

JUMPERPINNER (A, B)
JUMPERPINNER (C, D)
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GARNFORBRUK (C)
GARNFORBRUK (D)
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Én størrelse
Ca. 28 cm total lengde (oppbrettet ca. 21 -22 cm)
Ca. 47–60 cm (ikke strukket)
Fg 1: Ca. 35 g (fg 1558, sort)
Fg 2: Ca. 55 g (fg 1505, gul)
Fg 1: Ca. 40 g (fg 15142, petrolblå)
Fg 2: Ca. 60 g (fg 34102, Reflex)
Fg 1: Ca. 40 g (fg 44226, lys blå)
Fg 2: Ca. 60 g (fg 44205, hvit)
Fg 1: Ca. 40 g (fg 60124, vinrød)
Fg 2: Ca. 55 g (fg 60186, oransje)
4.5 mm
5.5 mm
4.5 mm, 40 cm
5.5 mm, 40 cm
Én størrelse
Ca. 16 cm x 170 cm (inkl. frynser)
Ca. 13 cm x 180 cm (inkl. frynser)
Fg 1: Ca. 150 g (fg 1558, sort)
Fg 2: Ca. 130 g (1505, gul)
Fg 1: Ca. 160 g (fg 15142, petrolblå)
Fg 2: Ca. 155 g (fg 34102, Reflex)
Fg 1: Ca. 110 g (fg 44226, lys blå)
Fg 2: Ca. 190 g (fg 44205, hvit)
Fg 1: Ca. 115 g (fg 60124, vinrød)
Fg 2: Ca. 95 g (fg 60186, oransje)
4.5 mm
8 mm

GARNFORBRUK (B)
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

FORKORTELSER

arb=arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, ca.=cirka, cm=centimeter, fg=farge, g=gram, kantm=kantmaske, m=maske, mb=maskebue,
mm=millimeter, omg=omgang, p=pinne, r=rett, sm=sammen, strømpep=strømpepinne, vr=vrang, vr.bord=vrangbord

LUE (A, B)

Legg opp 96 m med fg.1 og rundp 4.5 mm og strikk 10 cm vr.bord rundt, 2 r, 2 vr, bytt til fg. 2 og strikk til hele arb
måler ca. 22 cm. Vreng luen og beg med et kast som strikkes sm med de 2 vr m på slutten av omg. Bytt til strømpep når
maskeantallet gjør det nødvendig. Strikk 2 r, strikk de 2 vr m sm til 1 vr. Fortsett å strikke 4 cm med 2 r, 1 vr vekselvis.
Strikk de 2 r m sm til 1 r. Strikk 4 cm med 1 r, 1 vr vekselvis. Strikk 2 og 2 m sm. Klipp av tråden og dra den gjennom
de resterende m. Stram til og fest godt. Brett opp kanten ca. 8 cm.

LUE (C, D)

Strikkes med dobbelt garn og p 5.5, for øvrig strikkes den som modell A og B.

SKJERF (A, B)

Legg opp 56 m med fg. 1 og p 4.5 og strikk vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm (OBS! Kantm i beg av p strikkes r i bakre
mb, og kantm i slutten av p tas vr løs av med garnet foran arb). Strikk 18 p med fg 1 og bytt til fg. 2, strikk 18 p.
Gjenta disse stripene til det er 9 striper med fg 2, avslutt med 18 p i fg. 1. Fell av og fest alle løse tråder. Klipp ca. 30
cm lange tråder til frynser. Brett 4 tråder dobbelt og trekk bretten på trådene gjennom de rettstrikkede ribbene, fra
vrangen mot retten, så det dannes en «løkke» på rettsiden. Stikk trådendene gjennom løkken og stram til. Beg med
fg. 1 i ytterkanten, fest fg. 2 i neste rettstrikkede ribbe, gjenta.

SKJERF (C, D)

Strikkes med dobbelt garn. Legg opp 28 m med fg. 1 på p 8 og strikk vr.bord, 2 r, 2 vr. (OBS! Kantm i beg av p strikkes
r i bakre mb, og kantm i slutten av p tas vr løs av med garnet foran arb). Strikk 14 p med fg. 1 og bytt til fg. 2 og strikk
14 p. Gjenta disse stripene til det er 9 striper med fg. 2, avslutt med en stripe i fg 1. Fell av og fest alle løse tråder.
Klipp ca. 30 cm lange tråder til frynser. Brett 3 tråder dobbelt og trekk bretten på trådene gjennom de rettstrikkede
ribbene, fra vrangen mot retten, så det dannes en «løkke» på rettsiden. Stikk trådendene gjennom løkken og stram til.
Beg med fg. 1 i ytterkanten, fest frynser med fg. 2 i neste rettstrikkede ribbe, gjenta.
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