
SKOGBUFF
Mønsterstrikket buff i høstlige farger



Skogbuff
En strikket buff i to lag som holder hals og hode varmt i vind og kulde.

Mønsterstrikken danner utsiden og belegget danner innsiden, 
Perfekt til restgarn og på innsiden kan du bruke det mykeste garnet til belegget.

Størrelser:
1-5 år (6-12 år)

Strikkefasthet:
22 m/10 cm

Garn: Bergere De France Merinos 4
135 m/50 g, 100% merino

Garn: Lille Rille Tykk Merino (håndfarget)
210 m/100 g, 100% SW merino

Garnmengde:
ca 150 (170) m farge A

ca 25 (30) m farge B
 ca 17 (20) m farge C

Modell:
1-5 år, A: BDF Merinos 4 B: BDF Merinos 4 Epinerd 29126 C: Lille Rille Tykk merino ”mørk rust”

Dette er et perfekt prosjekt til restegarn - alt garn som gir 22 masker per 10 cm egner seg.
Diagrammet går opp i 4 så størrelsen kan enkelt justeres ved å legge til eller trekke fra 4 av gangen.

Innsiden kan stripes for å bruke opp enda mer rester.
Strikk halve diagrammet i høyden så har du et pannebånd.



Tusen takk for din interesse i Strikkezilla Designs oppskrifter!
Selvom oppskriften er gratis ligger rettighetene til den fortsatt hos meg.

Jeg blir derfor kjempeglad om du ikke deler selve oppskriften videre, men link 
gjerne til hvor den ligger! 

Tusen takk for din forståelse og støtte til uavhengige designere!

Legg opp 100 (112) m på p 3,5 med farge A
Strikk 1 pinne rett tilbake så vrangsiden av opplegget kommer ut. 
Heretter strikkes det rundt.
Strikk 1 omgang i farge A, strikk så diagrammet rundt en gang i 
høyden. Strikk 1 p r og 1 p vr  til brettekant med farge A, deretter 
rett rundt til belegget er like langt som utsiden.

Fest trådene fra mønsterstrikken

Strikk sammen delene: 
Neste omgang bretter du kanten ned ved vrangomgangen, og 
strikker oppleggskanten fast i arbeidet ved å stikke pinnen rett 
inn i neste maske, rett igjennom oppleggskanten, hent tråden og 
trekk igjennom. Fell fortløpende rett av. Pass på at ikke det blir 
for stramt.

Syns du det er vanskelig kan du felle rett av og så sy fast kanten.

Skogbuff

r = rett
vr = vrang
m = maske
p = pinne
ggr  =  ganger
omg  =  omgang
2rsm = strikk 2 masker rett sammen

Farge A

Farge B

Farge C


