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Strikk for et varmere samfunn

Strikk til en som fryser, gi det til en venn eller bruk det selv.

4,5

4,5

21
Vil du strikke votter? Se oppskrift
nr. 20 på oransjeskjerf-garn.no

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
ORANSJE SKJERF-GARN
100 % superwash ull,
50 gram = ca 75 meter

DESIGN
		

Oransje Skjerf Collection
by House of Yarn

STØRRELSE

One Size

GARNFORBRUK

3 nøster

PINNEFORSLAG

Liten rundp og strømpep nr 4,5

STRIKKEFASTHET 24 m vrangbordstrikk på p nr 4,5 = 10 cm

Slik gjør du:
Legg opp 96 m på rundp nr 4,5.
Strikk 16 cm vrangbordstrikk rundt med 1 vr, 1 vridd r. Vreng
arbeidet slik at retten kommer ut når kanten brettes opp.
Strikk videre med 1 vridd r, 1 vr. Strikk til arbeidet måler
ca 38 cm.
Neste omgang strikkes slik: Strikk *1 vridd r, 1 vr,
2 vridd r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen = 72 m.
Strikk 1 omgang som m viser.
Neste omgang strikkes slik: Strikk *2 vridd r sammen,
1 vridd r*, gjenta fra *-* ut omgangen = 48 m.
Strikk 1 omgang vridd r, 1 omgang 2 og 2 m vridd r sammen
= 24 m.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest tråden godt.

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

Oppskrift utarbeidet av Ane Kydland Thomassen

TAKK FOR AT DU DELER
budskapet og bilder i sosiale medier!
Hashtagg med:
#ETVARMERESAMFUNN

© 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.

#ORANSJESKJERF
#KIRKENSBYMISJON

Alt om strikkedugnaden

2020

KLAR FERDIG STRIKK-OFF!
De oransje hjemmestrikkede plaggene skal minne
folk om at det lever mange mennesker i byen som
trenger å kjenne varme og inkluderende fellesskap.
Går du med oransje skjerf, sokker, votter eller en
lue, blir du ikke bare fysisk varm, men du signaliserer
også at du er for et varmere samfunn. Derfor ber vi
folk om å strikke til noen som fryser, gi til en venn
eller bruke det selv. Husk også at du kan gjenbruke
oransje skjerf fra tidligere år.

1. SEPTEMBER

STRIKK-OFF
Vi inviterer til strikkedugnad for et varmere
og mer inkluderende samfunn.

SEPTEMBER-OKTOBER

ALLE STRIKKER
Vi LIKER og blir superglade når du deler bilder
i sosiale medier.

NOVEMBER

ÅRETS VARMESTE DAG

Strikk og del bilder
på sosiale medier
Facebook gruppen ”Vi strikker for et varmere
samfunn” er et forum for oransje skjerf strikkere.
Bli gjerne med her, inviter gode strikkevenner,
del bilder og ideer og inspirer andre.
Oransje skjerf-garn får du nå som før, i garnog nettbutikker og i kjedebutikker over hele
landet. Den lille stofftagen får du der garnet
selges, og vi ber om at du syr den på ferdig
strikka plagg.
Det ligger mye kjærlighet og omtanke i hver
eneste maske! Det oransje skjerfet varmer ikke
bare mot kulda, men langt inn i hjerterota!
Vi 2 å se hva du strikker, hekler og deler!
Bruk disse emneknaggene når du deler i sosiale
medier: #etvarmeresamfunn #oransjeskjerf
#kirkensbymisjon

Vedlagt infolapp skal festes til det oransje plagget med garntråd
dersom det skal gis til Kirkens Bymisjon eller til en venn.

Dette er den dagen i begynnelsen av november hvor
vi oppfordrer alle til å ta på de oransje strikkeplaggene
og spre varme og glede rundt deg.
Denne dagen starter Kirkens Bymisjons JULEAKSJON
«Gled en som gruer seg til jul».

Strikk for
et varmere
samfunn

3

FOTO: WENCHE HOEL-KNAI @PHOTOWENCHE | STYLIST: JAN GUNNAR SVENSON @STYLESVENSON | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO

01
02
03
04
05

House of Yarn er Nordens største merkevarehus,
grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og
accessoirer til faghandel og kjedebutikker.
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houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

gjestal.no

hoy.no
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ORANSJE SKJERF
camillapihlstrikk.no

oransjeskjerf-garn.no
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yarnmade.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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YOUTUBE.COM/HOUSEOFYARN

ISSUU.COM/HOUSEOFYARN
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