nøstepledd
Design: Nøstebarn

VESTLANDSULL
farge 562 isbre

STØRRELSE: 150 cm x 150 cm
GARNMENGDE: 800 gr Vestlandsull eller
400 gr Merinoull + 400 gr Silkeull
STRIKKEPINNER: Lang rundpinne 10 (80cm)
STRIKKEFASTHET: 11 m x 19 p = 10 x 10 cm, rille
VANSKELIGHETSGRAD:

OPPSKRIFT
TEKNIKKER
Teppet strikkes frem og tilbake i rillestrikk (alle p str r). Hullraden oppstår ved at du øker i hver side med
et kast innenfor 3 kantmasker.
Les hele oppskriften før du begynner å strikke!
Hvis du strikker med Vestlandsull strikker du hele teppet med dobbel tråd. Strikker du med Merinoull +
Silkeull, må du strikke med to tråder Merinoull og to tråder Silkeull, altså fire tråder tilsammen.
Fremgangsmåten ellers er lik uansett hvilket garn du bruker.

FORKORTELSER
m: maske(r)

p: pinne(r)
r: rett

str: strikk
sm: sammen

START

MONTERING

Legg opp 3 m og str 1 p r. Første m tas alltid løs av.

Fest tråder og skyll teppet i 30 grader varmt vann,

*Str 1 r, str i fremre og bakre m-ledd på neste m, str

enten i en balje eller ved å vaske det på ullprogram

r ut p* (= 1 m økt). Gjenta *-* 2 ganger til, slik at du

30 grader. Sentrifugér etter vask.

har 6 m på p.

Strekk og form i fuktig tilstand, tørk flatt.

VIDERE STR SLIK:
*Str 3 r, 1 kast, str r ut p.* Gjenta *-* på hver pinne
til du nesten har brukt opp halvparten av garnet.

HERETTER SKAL DET FELLES, SLIK:
*Str 3 r, 1 kast, str 3 vridd r sm, str r ut p.* Gjenta
*-* til du har 6 m igjen.
*Str1 r, 2 r sm, str r ut p*, gjenta *-* 2 ganger til, slik
at du har 3 m igjen på p. Str 1 p r, deretter 3 r sm.
Kutt tråden og dra enden gjennom siste m.

Vårt garn er ikke utsatt for unødvendig kjemisk behandling, og har alle ullens gode egenskaper inntakt. Lett og drøyt
ullgarn til undertøy og klær. Vaskes for hånd med naturlig såpe. Ta kontakt for å få tilsendt katalog med oppskrifter,
vaskemidler og Nøstebarns øvrige sortiment. Besøk oss gjerne på nettsiden eller i butikken vår i Bergen.
WWW.NOSTEBARN.NO
SE ALLE GARNFARGENE OG
FLERE GRATISOPPSKRIFTER

TRENGER DU HJELP?
E-POST: POST@NOSTEBARN.NO
TLF: 55 11 32 30

BUTIKKEN I BERGEN:
ØSTRE NESTTUNVEGEN 6,
5221 NESTTUN

