
 1 2-3 4-5

 52 cm 60 cm 68 cm

 19 cm 21 cm 24 cm

 50 g 70 g 95 g

 80 g 100 g 130 g

STØRRELSE, ÅR

OVERVIDDE

ERMLENGDE

GARNMENGDE

LANGERMET

GARNTYPE: Dobbel Merinoull, Silkeull eller Angoraull 

STRIKKEPINNER: Rundp 5 (strømpep 5 til ermet)

TILBEHØR: 2 knapper, ca 18mm

STRIKKEFASTHET: 17 m x 24 p = 10 x 10cm, p 5

VANSKELIGHETSGRAD:

VESTLANDSULL 
farge 514 naturbrun
og 510 kvit

Design: Nøstebarn

sjelevarmer



OPPSKRIFT

BOLEN
Legg opp 88 (96) 116 m, sett et merke i begynnelsen 
av omg og strikk rundt i glattstrikk til arbeidet måler 
17 (20) 24 cm. Del arbeidet to, med like mange m 
foran og bak. Behold gjerne begge delene på rundp 
mens du strikker.

Strikk først 2 p frem og tilbake, på neste rettside  
strikker du slik: 2 m, kast, strikk til det er 2 m igjen, 
kast, strikk de siste 2 m. Gjenta dette hver fjerde p til 
du har økt 5 (5) 7 ganger. Strikk 0 (2) 2 p frem og 
tilbake. Bryt garnet og strikk den andre delen på 
samme måte. Når de to delene er like lange, skal de 
igjen strikkes rundt på p: uten å bryte garnet, legger 
du opp 2 nye m på p, strikk det ene stykket, legg opp 
2 m, strikk det andre stykket. De nye m gir mer rom i 
ermeåpningen. Strikk en omg til.

Sett en tråd eller maskemarkør rundt de 2 nye m i 
hver side. Strikk rundt mens du strikker 2 m sammen 
på hver side av de markerte m, slik: Strikk til 2 m før 
de markerte m. *Strikk 2 m sammen. Strikk de 2 
markerte m. Ta 1 m løs av, strikk neste m og trekk den 
løse m over*. Strikk videre og gjenta *-* på den 
andre skulderen. Strikk rundt og fell slik på begge 
sider hver omg til
skulderen måler 8 (10) 12 cm.

Fell løst av alle m på forstykket i tillegg til én skulderm 
i hver side. Uten å bryte tråden strikker du 2 p frem 
og tilbake på bakstykket, før du på retten lager knap-
phull, slik: strikk 2 m, kast, strikk 2 m sammen. Strikk 
videre til det er 4 m igjen på p. Strikk 2 m sammen, 
kast, strikk de siste 2 m. Strikk 1 p til, før du feller av 
løst på rettsiden.

ERMER
Begynn nederst i ermeåpningen og plukk opp 30 
(36) 42 m rundt langs kanten med strømpep. Strikk 
rundt i glattstrikk til ermet måler 6 (7) 8 cm. Nå felles 
2 m midt under ermet, slik: Strikk 1 m, strikk 2 m sam-
men, strikk til det er 3 m igjen av omg. Strikk 2 m 
sammen, strikk siste m. Strikk 6 cm videre og fell igjen 
på samme måte. Strikk til ermet måler 19 (21) 24 cm, 
fell av. Strikk det andre ermet tilsvarende.

MONTERING
Fest tråder. Skyll og form plagget, tørkes flatt. Når 
plagget er tørt, fest to knapper på framsiden av kra-
gen, slik at kragen bak foldes fremover når den 
kneppes på plass.

Les hele oppskriften før du begynner å strikke!

Strikkes rundt, nedenfra og opp til ermehull. Her deles arbeidet, og for-og bakstykke strikkes 
hver for seg til skuldertopp. Videre strikkes arbeidet rundt igjen, med felling på skuldrene.

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

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.

FORKORTELSER
m: maske(r)

p: pinne(r)
r: rett

vr: vrang 
omg: omgang


