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Håndstrikket  - alltid spesielt!

SISU

smart
superwash



Kit nr 78 

Nisselue i smart 

Størrelse: 
(2-4) 6-8 år 

Garn: 
smart (100 % ull, superwash, 
50 gram = ca 100 meter) 

Garnalternativ: 
peer gynt, sandnes alpakka, 
sandnes duo,mandarin classic 

Garnmengde: 
Rød 4219: (100) 150 gram 

Veiledende pinner: 
Rundp nr 2½ og 3½, strømpep 
nr 3½ 

Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p 3½ = ca 10 
cm

Legg opp (100) 106 m på rundp 
nr 2½ og strikk 8 cm vr-bord 
rundt 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3½ 
og fortsett med glattstrikk. Når 
arb måler (22) 24 cm settes et 
merke i hver side med (50) 53 m 
til hver del. Fell slik: Strikk til 2 
m før merke, 2 r sm, 2 vridd r 
sm. Strikk til 2 m før neste 
merke og fell på samme måte. 
Strikk 3 omg uten felling. Fell 
videre på samme måte hver 4. 
omg til det gjenstår (4) 6 m. 
Trekk tråden gjennom m, stram 
til og fest godt. 
Lag en dusk og sy fast i toppen. 

Nisselue i sisu 

Størrelse: 
(2-4) 6-8 år 

Garn: 
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50 
gram = ca 175 meter) 

Garnalternativ: 
sandnes mini alpakka, 
mandarin petit, sandnes mini 
duett 

Garnmengde: 
Rød 4219: (100) 150 gram 

Veiledende pinner: 
Rundp nr 2 og 3, strømpep nr 3 

Strikkefasthet: 
27 m glattstrikk på p 3 = ca 10 
cm

Legg opp (120) 130 m på rundp 
nr 2 og strikk 8 cm vr-bord rundt 
1 r, 1 vr. Skift til p nr 3 og 
fortsett med glattstrikk. Når arb 
måler (22) 24 cm settes et 
merke i hver side med (60) 65 m 
til hver del. Fell slik: Strikk til 2 
m før merke, 2 r sm, 2 vridd r 
sm. Strikk til 2 m før neste 
merke og fell på samme måte. 
Strikk 3 omg uten felling. Fell 
videre på samme måte hver 4. 
omg til det gjenstår (4) 6 m. 
Trekk tråden gjennom m, stram 
til og fest godt. 
Lag en dusk og sy fast i toppen. 
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