Ribbestrikket HALS
Design: Elisabeth Walle og Liv Guri Østrem

VESTLANDSULL
farge 510 vestlandskvit

GARNMENGDE: ca. 80g Vestlandsull eller dobbel
Merinoull / Silkeull
STRIKKEPINNE: Rundp nr. 3, 40cm
STRIKKEFASTHET: 26 m = 10 cm, p 3 i ribbestrikk
VANSKELIGHETSGRAD:

OPPSKRIFT
TEKNIKKER
Vrangbord: *2r, 2vr*
Økn h: Stikk venstre p inn under tråden mellom to m bakfra og strikk den r.
Økn v: Stikk venstre p inn under tråden mellom to m forfra og strikk den vridd r.

Les hele oppskriften før du begynner å strikke!
Halsen strikkes ovenfra og ned med en 2-2 vrangbord. Når du strikker skulder
er det viktig at de to første maskene og de to siste maskene er strikket r. M på skulder felles, og bakstykke
og framstykke strikkes hver for seg.

FORKORTELSER
m: maske(r)

p: pinne(r)
r: rett

vr: vrang
omg: omgang

HALS
Legg opp 88 m på liten rundp 3. Sett en markør der

Neste omg: fell de 10 m på skulder, strikk m på fram-

omg begynner. Strikk vrangborden med *2r og 2 vr*

stykke, fell de 10 m på skulder, strikk m på bakstykke.

til halsen måler 6 cm eller ønsket lengde.
Bakstykke og framstykke strikkes hver for seg.
Del inn m slik: maskemarkør (fra omgangens start),
10 m (høyre skulder), maskemarkør, 34 m (framstyk-

BAKSTYKKE

ke), maskemarkør, 10 m (venstre skulder), maske-

Bakstykke strikkes i vrangbord til det måler 13 cm fra

markør, 34 m (bakstykke).

skulderfelling, fell m.

Så skal økninger strikkes på hver omgang, mens du

FRAMSTYKKE

passer på å strikke vrangbord som samsvarer med

Framstykke strikkes i vrangbord til det måler 19 cm

fram- og bakstykke. Strikk fra * til * 26 omganger, til

fra skulderfelling, fell m.

du totalt har økt med 104 m (4 m økning hver

MONTERING

omgang):

Fest alle løse tråder. Skyll, form og tørk flatt.
*økn h, flytt over markør (fra omgangens start), strikk
skulder, flytt over markør, økn v, strikk framstykke,
økn h, flytt over markør, strikk skulder, flytt over
markør, økn v, strikk bakstykke*

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. 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

