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NooraHals 
ISAGER Merilin og ISAGER Silk Mohair 

ARNHILD SKATVEDT, 130  
 

  
 

Design og oppskrift ARNHILD SKATVEDT 
 
 

Garn: 50 gram ISAGER Merilin (80 % ull og 20 % lin) og 25 gram ISAGER Silk Mohair (75 % kid mohair og 25 % silke) Isager 
Garn  

Veiledende pinnestørrelse: 7 mm  

Mål: ca. 48 cm - 39 cm i høyde og omkrets ca. 44 cm – 52 cm (målt når den ligger flatt, NooraHalsen strekker seg og er 
tøyelig pga av strikketeknikken)  

Strikkefasthet: ca. 20 masker med strukturstrikk på pinne nr 7 mm = 10 cm (pinnenummer er kun veiledende, bruk det 
som passer til strikkefastheten) 

Strikkeinfo! Det strikkes med dobbel tråd, en tråd ISAGER Merilin og en tråd ISAGER Silk Mohair. Du strikker halsen, rundt 
på rundpinne. Går du ned et halvt eller helt pinnenummer, blir halsen tettere/ smalere. Les hele oppskriften før du 
begynner! 
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Strukturstrikk til NooraHalsen                                                                                                             

 Begynn her og gjenta ut omgangen                                                              
Hvit rute strikkes rettmasker og sort rute strikkes vrangmasker  

Halsen: Legg opp 76 – 88 masker med dobbel tråd, en tråd ISAGER Merilin og en tråd ISAGER Silk Mohair på liten 
rundpinne 40 cm 7 mm. Strikk strukturstrikk som vist og strikk til halsen måler ca 48 cm – 39 cm (eller så lang du ønsker 
den). Fell av, men pass på at du ikke strammer for mye.   

Fest trådendene og du har strikket en flott NooraHals, 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 
#noorahals (Instagram) eller @Arnhild Skatvedt As på Facebook 

Ved spørsmål til oppskriften, send en henvendelse til  post@arnhildskatvedt.no  Lag deg gode strikkedager, strikkehilsen 
fra Arnhild. 

 

 

 


