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FluffySkjerfet 
ISAGER Alpaca 1 og Silk Mohair 

ARNHILD SKATVEDT, 85 
 

 
 
Design og oppskrift ARNHILD SKATVEDT   
 
Garn: 50 gram ISAGER Silk Mohair (75% kid mohair og 25% silke) og 50 gram ISAGER Alpaca 1 (100% 
alpaca) fra Isager garn 
 
Veiledende pinnestørrelse: 5 mm   
 
Mål: lengde ca. 122 cm og bredde ca. 26 cm målt når det ligger flatt. Det vil strekke seg i bredden, for 
strikketeknikken gjør det tøyelig. 
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Strukturstrikk:  

         1. pinne, begynn her                                                                                                                                             

 

 

Rettmasker = sort rute.  Vrangmasker = hvit rute 

1.pinne: * 3 masker rett, 1 maske vrang, 3 masker rett, 1 maske vrang. * Gjenta fra * til * ut pinnen og avslutt 

med 3 masker rett.                                                                                          

2. pinne: * 1 maske vrang, 1 maske rett, 3 masker vrang, 1 maske rett, 2 masker vrang. * Gjenta fra * til * ut 

pinnen og avslutt med 1 maske vrang, 1 maske rett, 1 maske vrang.  

3. pinne: som 1. pinne  

4. pinne: som 2. pinne. Gjenta disse fire pinnene 

Strikkeinfo! Pinnestørrelsen er kun veiledende. Lag deg en strikkeprøve først, for å se strikkefastheten din. 

Dersom du strikker løsere/fastere en oppgitt strikkefasthet kan du gå ned/opp et halvt eller helt pinnenummer. 

Om du strikker løsere enn strikkefastheten får du automatisk et bredere og lengre skjerf.  Strikker du fastere 

blir det smalere og kortere. Du strikker FluffySkjerfet med en tråd Alpaca 1 og en tråd Silk Mohair fra ISAGER 

garn. Arbeidet strikkes frem og tilbake på rundpinne. Skjerfet er meget tøyelig grunnet strikketeknikken.   

Strikkefasthet: ca 24 masker på pinne 5 mm 10 * 10 cm (pinnenummer er kun veiledende). 
Bruk det som passer til strikkefastheten. 
 
Strikkeinfo!  Lag en strikkeprøve først, for å se strikkefastheten din. Om du strikker løst, kan 
du gå ned er halvt eller helt pinnenummer, om det passer bedre med den oppgitte 
strikkefastheten. Arbeidet strikkes frem og tilbake på rundpinne. Det strikkes med dobbel 
tråd.                                                              

Skjerfet; legg opp 71 masker på med Isager Silk Mohair og Isager Alpaca 1 på pinne 5 mm 
rundpinne (skjerfet strikkes frem og tilbake). Strikk strukturstrikk som forklart. Strikk til 
oppgitt lengde eller den lengden du ønsker, og fell av med rettmasker og vrangmasker.  
 
Montering:. Fest trådendene. Vær stolt av deg selv, du har strikket et flotters FluffySkjerf til 
deg selv eller noen andre du er glad i!! 

Lykke til!                                                                                                                                                                            
Design og oppskrift av Arnhild Skatvedt 

Dersom du er på Facebook eller Instagram må du gjerne legge ut bilde og vise til 
@arnhildskatvedt #arnhildskatvedt #fluffyskjerf (Instagram) eller *Arnhild Skatvedt As på 
Facebook. Lag deg gode strikkedager, strikkehilsen fra Arnhild ☺ ☺  

Gjenta disse pinnene 

Gjenta disse maskene ut pinnen 
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