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SNØMANN
Hefte 0913, Til Fjells
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(1-2) 4 (6-8) år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 73 (80) cm
Hel lengde, målt midt bak uten
halskant: (39) 43 (47) cm
Ermelengde, målt under ermet: (22)
25 (30) cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
funny (100 % polyester, 50 gram = ca
90 meter)
Garnmengde:
smart:
Natur 1002: (300) 300 (350) gram
funny:
Natur 1012: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 3 og 3½
Strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 cm
For og bakstykket:
Legg opp (144) 160 (176) m med
funny på p nr 3½ og strikk rillestrikk 5
omg rundt slik: 1 omg vr, 1 omg r.
Sett et merke i hver side med (72) 80
(88) m til hver del.
Skift til smart og strikk mønster etter
diagram A slik: *(4) 0 (4) vr, gjenta
diagrammet (4) 5 (5) ganger, slutt
med (4) 0 (4) vr*, sidem. Gjenta fra *-*
til neste sidem.
Strikk diagram A, (ved merket P
strikkes de vr m i sidene i str (1-2) (68) i glattstrikk), deretter diagram B til
arb måler (21) 26 (30) cm. Fell 10 m i
hver side. Legg arbeidet til side og
strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (44) 48 (52) m med funny
på p nr 3½ og strikk rillestrikk 5 omg
rundt slik: 1 omg vr, 1 omg r.
Første og siste m er merkem.
Skift til smart og strikk mønster etter
diagram B, tell ut fra midt på ermet
hvor mønsteret beg.
Øk 1 m på hver side av merkem ca
hver 2 cm til det er (60) 68 (74) m. De

økte m strikkes etter hvert med i
mønsteret.
Strikk til ermet måler oppgitt
ermelengde. Fell 10 m midt under
ermet.
Strikk et erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på bolen = (224) 256
(284) m.
Strikk (1) 1 (3) omg, på siste omg
reguleres m tallet jevnt fordelt til (224)
256 (288) m.
Strikk mønster etter diagram C og fell
som diagrammet viser = (84) 96 (108)
m.
Skift til rundp nr 3, og strikk 1 omg
hvor masketallet reguleres til (80) 90
(98) m
Strikk glattstrikk til halskanten måler 3
cm.
Skift til funny og strikk 5 riller (1 omg
vr, 1 omg r)
Fell av.

Montering:
Sy sammen under ermene.
Broder
med
kjedesting
rundt
snømannen, sy noen sting til ermer
(se foto).
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Lue snømann
Størrelse:
(1-2) 4-6 (8-10) år
Garn:
smart (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Natur 1002: 100 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 3 og 3½
Strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 cm
Legg opp (96) 112 (128) m på
strømpep nr 3 og strikk rundt i
vrangbordstrikk 2 r, 2 vr.
Om ønskelig merk av for øreklaffer
(på de 2 minste str) etter (4) 5 cm
slik: Strikk (9) 11 m vrangbord, strikk
de neste (13) 15 m over på en
hjelpetråd i en annen farge, sett m
tilbake på p og strikk de som vanlig,
strikk (52) 60 m vrangbordstrikk, strikk
de neste (13) 15 m over på en
hjelpetråd i en annen farge, sett m
tilbake på p og strikk de som vanlig,
strikk de siste (9) 11 m i
vrangbordstrikk = midt bak.
Strikk til vrangborden måler (8) 10
(12) cm.
Skift til p nr 3½ og strikk 1 omg r,
deretter mønster etter diagram D.
Strikk 1 omg 2 og 2 m r sammen, 1
omg r.
Klipp av tråden, trekk den gjennom m
og fest godt.
Øreklaffer:
Brett vrangborden dobbel ut mot
rettsiden.
Plukk ut hjelpetråden og sett m på
strømpep, legg opp 1 m i hver side =
(28) 32 m, fordel m med (7) 8 m på
hver p.
Strikk rundt i glattstrikk (11) 14 omg.
Fell i hver side slik:
1. strømpep: Strikk de 2 første m r
sammen
2. strømpep: Strikk til 2 m gjenstår, ta
1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over.
3. og 4. strømpep strikkes som 1. og
2. strømpep.
Fell slik hver omg til det gjenstår (4) 4
m.
Klipp av tråden, trekk den gjennom m
og fest godt.
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