RibbHALS og -lue
Design: Elisabeth Walle

VESTLANDSULL
farge 510 vestlandskvit

STØRRELSE: 2-6+ år
GARNMENGDE, LUE: ca. 50 g
GARNMENGDE, HALS: ca. 50 g
GARNTYPE: Enkel Vestlandsull eller
dobbel Merinoull / Silkeull
STRIKKEPINNE: Rundp nr. 3, 40cm
STRIKKEFASTHET: 23 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!

FORKORTELSER
m: maske(r)

p: pinne(r)
r: rett

vr: vrang
omg: omgang

RIBBLUE

RIBBHALS

Størrelse: 2-6 år

Størrelse: 2-6 år +

Legg opp 96 m på liten rundp 3. Sett inn en maske-

Legg opp 88 m på liten rundp 3. Sett in en maske-

markør som markerer omg start. Strikk vrangbord *2

markør som markerer omg start. Strikk rundt i vrang-

r, 2 vr* rundt til arb måler 4 cm. Snu arb (her kan

bord *2 r, 2 vr* til arb måler 6 cm. Snu arb (her kan

teknikkene svøp og snu eller german short rows

teknikkene svøp og snu eller german short rows

benyttes) slik at oppleggskanten blir fin når luen

benyttes) slik at oppleggskanten blir fin når halskant-

brettes opp. På neste omg strikkes det rett over vrang

en brettes ned. På neste omg strikkes det rett over

og vrang over rett, slik at vrangborden følger samme

vrang og vrang over rett, slik at vrangborden følger

mønster som når nederste del blir brettet opp. De to

samme mønster som når øverste del blir brettet ned.

første maskene på omg er nå vrang. Strikk videre

De to første maskene på omg er nå vrang. Strikk i

rundt i vrangbordstrikk til arb måler: 2-3 år: 20 cm

vrangbordstrikk til hele arb måler 12 cm. Flytt

(4-6 år: 22 cm). Del inn arbeidet med 6 maske-

markøren som viser omg start 1 m bak, slik at den

markører (plasseres mellom to r m) slik mens du fort-

står mellom to rettmasker. Del arb i to med en markør

satt strikker i vrangbordstrikk: Flytt den første

til (etter 44 m). Nå skal det økes på hver side av

markøren en m bak, slik at den er mellom to rettmas-

markørene til skuldre, slik: Strikk 1 r, økn-v, strikk til 1

ker. Start telling fra og med rettmasken til venstre for

m før markør, økn-h, strikk 1 r, flytt markør til høyre

markøren. Del inn m med markører med 16 m mel-

p. Fortsett slik ut omg. Du skal fortsette å øke slik på

lomrom, alltid mellom to rettmasker.

hver omg til du har økt totalt 10 m på hver side av

Nå skal det felles på hver side av markøren slik:

markør. Masker du øker skal strikkes i vrangbord-

1. omg: Strikk 2 m vridd r sm, strikk til 2 m før

strikk slik at de passer med resten av vrangborden.

markør, strikk 2 m r sm. Fortsett slik ut omg

Når skuldrene er ferdig skal for og bakstykke strikkes

2. omg: Strikk r over r og vr over vr.

hver for seg, slik:

Gjenta 1. og 2. omg til det er felt totalt 6 ganger, og

Bakstykke: Strikk vrangbordstrikk over 64 m frem

det er igjen 24 m på p. På neste omg strikker du *2

og tilbake til bakstykket måler 7 cm fra delingen. Fell

m r sm* ut omg 2 ganger. Klipp tråden og trekk den

av i vrangbordstrikk.

gjennom de resterende 6 m, stram tråden og fest

Forstykke: Strikk vrangbordstrikk over 64 m frem og

godt.

tilbake til forstykket måler 13 cm fra delingen. Fell av
i vrangbordstrikk.

MONTERING
Fest løse tråder. Skyll opp plagget og tørk flatt.
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

