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92115

VOKSEN:
GARNKVALITET
STRIKKEFASTHET
GARNALTERNATIV
BREDDE OPPE
HEL LENGDE
GARNFORBRUK
PINNER
RUNDPINNE

ARIEL – HAVFRUEPLEDD TIL LITEN & STOR

Raggi (70 % Ull Superwash, 30 % Polyamid. Nøste ca. 100 g = 150 m)
FOTO Lasse Åbom
Ca. 15 m og 20 p glattstr på p 7 = 10 x 10 cm
FOTOMODELLER Ottilia Nieminen, Karoline Nieminen
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk og fasong kan variere ved bytte av garn)
MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
Ca. 118 cm
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se.
Ca. 160 cm (inkl. halefinnene)
OVERSETTER HAR IKKE ANSVAR FOR KONTROLL AV OPPSKRIFTEN.
Ca. 800 g (fg 1500)
7, 9 og 12 mm (OBS! Garnforbruk og fasong kan variere ved bytte av garn)
7 mm, 80 cm

BARN:
GARNKVALITET
STRIKKEFASTHET
GARNALTERNATIV
BREDDE OPPE
HEL LENGDE
GARNFORBRUK
PINNER
RUNDPINNE

Molly (100 % Akryl. Nøste ca. 50/100 g = 50/100 m)
Ca. 15 m og 20 p glattstr på p 8 = 10 x 10 cm
Garngruppe 6 (OBS! Garnforbruk og fasong kan variere ved bytte av garn)
Ca. 74 cm
Ca. 125 cm
Ca. 600 g (fg 35001)
8, 10 og 12 mm
8 mm, 80 cm

DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE

Soolorado / Sanna Mård Castman E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje

TIPS & RÅD

GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.

• 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=arbeid(et), beg=begynn, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, kantm=kantmaske, m=maske, mb=maskebue, p=pinne,
r=rett, sm=sammen, vr=vrang, vr.bord=vrangbord, ytterl=ytterligere

FORKLARINGER

Enkelfellinger: I beg av p: 2 m r sm i de bakre mb. I slutten av p: 2 m r sm.
Strukturmønster: Strikkes innenfor 3 r m i hver side.
1. p (retten): X 1 vr, 3 r X, gjenta X-X og avslutt med 1 vr.
2.-4. p: r over r og vr over vr m.
5. p: X 2 r, 1 vr, 1 r X, gjenta X-X og avslutt med 2 r.
6.-8. p: = 2.-4. p.
Gjenta 1.-8. p.

VOKSEN
PLEDDET

Legg opp 179 m på rundp 7 og strikk strukturmønster frem og tilbake som forklart over innenfor 3 r m i hver side.
Den ytterste kantm i hver side strikkes slik: i beg av p strikkes m vridd r (= i bakre mb), i slutten av p tas m løs av med
tråden bak arb. Når arb måler ca. 55 cm strikkes en enkelfelling i hver side innenfor 3 r m. Gjenta fellingen med 5 p
mellomrom ytterl 2 ggr, deretter med 3 p mellomrom 2 ggr og så med 1 p mellomrom 37 ggr = 95 m igjen. Fell av når
arb måler ca. 110 cm.
OBS! Når det blir færre masker, kan du velge om du vil strikke med rette pinner.

HALEFINNEN

Plukk opp 93 m langs nederkanten med p 7. Strikk vr.bord, 3 r, 3 vr, innenfor 3 r m i hver side. Strikk den ytterste r m
som på pleddet. Strikk ca. 11 cm, bytt til p 9, strikk ca. 12 cm, bytt til p 12 og strikk til arb måler ca. 50 cm. Fell av i
vr.bordstrikk bortsett fra på de 3 ytterste m i hver side som felles av med r m.

MONTERING

Sy sammen pleddet nede, ca. 30 cm. Se skisse. Halefinnen skal være åpen, så den sys ikke sammen.

BARN
PLEDDET

Legg opp 111 m på rundp 8 og strikk strukturmønster frem og tilbake som forklart over innenfor 3 r m i hver side.
Den ytterste kantm i hver side strikkes slik: i beg av p strikkes m vridd r (= i bakre mb), i slutten av p tas m løs av med
tråden bak arb. Når arb måler ca. 42-43 cm, strikkes en enkelfelling i hver side innenfor 3 r m. Gjenta fellingen med 5 p
mellomrom ytterl 4 ggr, deretter med 3 p mellomrom 4 ggr og så med 1 p mellomrom 16 ggr = 61 m igjen. Fell av når
arb måler ca. 85 cm.
OBS! Når det blir færre masker, kan du velge om du vil strikke med rette pinner.

HALEFINNEN

Plukk opp 63 m langs nederkanten med p 8. Strikk vr.bord, 3 r, 3 vr, innenfor 3 r m i hver side. Strikk den ytterste r m
som på pleddet. Strikk ca. 9 cm, bytt til p 10, strikk ca. 10 cm, bytt til p 12 og strikk til arb måler ca. 40 cm. Fell av i
vr.bordstrikk bortsett fra på de 3 ytterste m i hver side som felles av med r m.

MONTERING

Sy sammen pleddet nede, ca. 20-25 cm. Se skisse. Halefinnen skal være åpen, så den sys ikke sammen.

Ca. 30 cm (voksen) / 20-25 cm (barn)

Dette stykket på begge sider brettes
inn mot midten og sys sammen.

SKISSE – Montering

www.jarbo.se

