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DESIGN
Camilla Pihl BABY PIHL Collection
by House of Yarn
GARN
PIHLROS 50 % alpakka, 50 % peruansk
highland-ull, 100 gram = ca 80 meter
PLAGGETS MÅL
Bredde ca 45 cm
Hel lengde ca 72 cm
GARNFORBRUK
6 nøster
FARGE
Svart 901
PINNEFORSLAG
Stor rundp nr 12
TILBEHØR
8 knapper
STRIKKEFASTHET
9 m perlestrikk på p nr 12 = 10 cm,
1 flette måler ca 9 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, vr = vrang, 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.

I-CORD KANT (av 3 m):
1. p: (= vrangen) Ta 1. m r løs av med tråden på rettsiden av arbeidet, 1 r, ta neste m vr løs
av med tråden på vrangsiden av arbeidet, strikk til det gjenstår 3 m på p. Ta neste m vr løs
av med tråden på vrangsiden av arbeidet, 1 r, 1 vr.
2. p: (= retten) Ta 1. m r løs av med tråden på vrangsiden av arbeidet, ta neste m vr løs av
med tråden på rettsiden av arbeidet, 1 r, strikk til det gjenstår 3 m på p. Strikk 1 r, ta neste
m vr løs av med tråden på rettsiden av arbeidet, 1 vr.
Legg opp 43 m på p nr 12 og strikk 10 cm fram og tilbake med mønster etter diagram
A innenfor en i-cord kant (3 m) i hver side (1. p = vrangen). Avslutt med en p fra retten.
Samtidig, på siste p, reguleres m-tallet til 44 m.
Vend arbeidet slik at det som før var retten blir på vrangen.
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Strikk videre med denne inndelingen: (1. p = retten) Strikk i-cord kant (3 m), *5 m mønster
etter diagram A, mønster etter diagram B*, gjenta fra *-* i alt 3 ganger, avslutt med 5 m
mønster etter diagram A, deretter i-cord kant (3 m) = 62 m etter 1. p.
Samtidig, første gang det flettes i diagram B, lages et knapphull i hver side ved å strikke
i-cord kant (3 m), 1 m mønster som før, lag et kast, 2 m sammen (strikk r eller vr etter
som det passer inn i mønsteret). Strikk som før til det gjenstår 6 m, strikk 2 m sammen
(strikk r eller vr etter som det passer inn i mønsteret), 1 kast, strikk ut p. På neste p strikkes
kastene r eller vr ettersom det passer inn i mønsteret.
Gjenta knapphullene hver 3. gang det flettes, i alt 4 ganger (= på forsiden av posen).
Strikk til arbeidet måler 52 cm fra oppleggskanten. Avslutt med en p fra retten.
Samtidig, på siste p, felles det av 6 m i hver side, og det felles 5 m jevnt fordelt over den
midterste fletten. Videre måles arbeidet herfra.
Legg opp 6 m i hver side og strikk videre med mønster som før, men m fra den midterste
fletten strikkes nå med i mønster etter diagram A.
Samtidig strikkes de 3 ytterste «nye» m i i-cord kant som før.
Strikk til arbeidet måler 72 cm fra den midterste fletten ble avsluttet.
Samtidig, på siste p fra retten:
-strikkes de 2 ytterste m i i-cordkantene sammen (= 2 m igjen i hver i-cord),
-felles den midterste m på p av
2 og 2 m strikkes sammen i hver flette (= 6 m felt i hver flette) = 42 m.
La m stå på p.
MONTERING
Fordel m på 2 p = 21 m på hver p. Mask sammen toppen av hetta.
Sy i knapper på undersiden av vognposen (på retten), tilsvarende knapphullene på
forsiden. Knepp sammen. Øverste del av forsiden brettes ned mot første knepping.
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Camilla Pihl er en lidenskapelig designer,
drømmer, forretningskvinne og modell.
camillapihl.no er norges mest prisvinnende blogg.
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FØLG CAMILLA PIHL PÅ SOSIALE MEDIER
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@CAMILLAPIHLNO

CAMILLAPIHL
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