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18-09
CHUNKY KJOLE

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
CHUNKY WOOL 100% ren ny ull,
200 gram = 25 meter

DESIGN

JG Collection

STØRRELSER

One Size

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
109 cm
Hel lengde ca
136 cm
NB! På grunn av tyngden, vil plagget strekke seg.
Ermelengde ca
47 cm
GARNFORBRUK
Natur 931

14 nøste

PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 30

STRIKKEFASTHET

3,5 m glattstrikk på p nr 30 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FORKORTELSER

r = rett, m = maske, p = pinne

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.
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Legg opp 38 m på rundp nr 30 og strikk 48 omganger
glattstrikk rundt. Fell av 1 m i hver side til ermehull = 18 m til forog bakstykket. Strikk hver side ferdig for seg.

BAKSTYKKET
= 18 m.
Strikk 15 p glattstrikk videre fram og tilbake.
Sett m på en hjelpep.

FORSTYKKET
Strikk som bakstykket.

MONTERING
Del inn for- og bakstykket slik: Sett 4 m på en hjelpep (=
skulder), sett de neste 10 m på en ny hjelpep (= hals/nakke),
og de siste 4 på en hjelpep.
Mask sammen på skuldrene som tegningen viser.

HALSKANT
Sett hals og nakke m inn på rundp nr 30 og fell av med r m.

ERMENE
Strikk opp 18 m rundt ermehullet og strikk 22 omganger
glattstrikk rundt med Magic Loop-teknikken.
Fell av med r m. Strikk et erme til på samme måte.

TIPS
Ved trådfesting i Chunky Wool anbefales det å dele tråden
i 3 deler, og feste hver del for seg.

MAGIC LOOP TEKNIKK

SAMMENMASKING
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Garn brukt
i denne oppskriften
CHUNKY WOOL er et megatykt 1-tråds
garn i ren, ny ull til alle dine trendy
strikkeprosjekter. Du kan like gjerne
strikke genser, luer, skjerf og sjal som
deilig slumrepledd, tepper og puter i
dette garnet. Prøv også armstrikking med
Chunky Wool. På en times tid har du
et stort, deilig langskjerf eller sjal!

CHUNKY
WOOL

Chunky Wool finnes i 17 flotte nyanser.
Chunky Wool egner seg til toving.
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ARM KNIT

200 gram = ca 25 meter

HÅNDVASK

•
•
•
•

Håndvask 30 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

100 % ren, ny ull
Produsert av ITPGroup.no
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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