
■ Kom i gang!
Strikk skjerf, sokker, votter 
eller luer for et varmere 
samfunn. I år kan du også 
strikke ullplagg i alle slags 
farger. Sy på infolappen 
«Et varmere samfunn». 

Kirkens Bymisjons strikkedugnad 2021

Ullplaggene skal minne folk om at 
det lever mange mennesker i vårt 
samfunn som trenger å kjenne varme 
og inkluderende fellesskap. 

Takk for at du tar del i dugnaden!

Strikk for 
et varmere 
samfunn

■ Strikk og del!
Spre varme på sosiale medier!  
Del og tagg dine strikkebilder med:  
#etvarmeresamfunn
#kirkensbymisjon
Du kan også bli med i Facebook-gruppen:  
«Vi strikker for et varmere samfunn».

■ Strikk til en som blir glad for det!
Vil du gi ditt hjemmestrikkede 
plagg til Kirkens Bymisjon?  
Frist for innlevering er 1. november 
2021. Kirkens Bymisjon deler ut varme 
ullplagg gjennom hele vintersesongen 
til våre gjester og brukere.



Lue med oppbrettSkjerf
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
Design: Oransje skjerf Collection by House of Yarn.
Oppskrift utarbeidet av Ane Kydland Thomassen.

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.

Størrelse: One Size
Plaggets mål: Ca. 20x140 cm
Garnforbruk: 4 nøster
Pinneforslag: Stor rundp nr 6
Strikkefasthet: 15 m rillestrikk på p nr 6 = 10 cm
Design: Oransje skjerf Collection by House of Yarn.

SLIK GJØR DU:

	■ Kantm: 1. m på hver p 
strikkes r. Siste m på hver 
p tas r løs av med garnet 
bak arbeidet.

	■ Legg opp 30 m 
på rundp nr 6 
og strikk r fram 
og tilbake (= riller) til 
arbeidet måler ca. 
140 cm, eller til det 
ikke er mer garn. 
Fell av.

GENERELT OM STRIKKEOPPSKRIFTENE

	■ Garn brukt i disse oppskriftene:  
Oransje skjerf-garn, 100 % superwash ull, 
50 gram = ca. 75 meter 

	■ 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

© 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.
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samfunn



Sokker Votter
Skostørrelse: 20–23 (24–26), 27–29 (30–32),  
33–35 (36–38), 39–41 (42–43), 44–46 
Garnforbruk: 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 (4) 4 nøster
Pinneforslag: Strømpep nr 4 og 5
Strikkefasthet: 18 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
Design: Oransje skjerf Collection by House of Yarn.
Oppskrift utarbeidet av Hrönn Jónsdóttir.

SLIK GJØR DU:

	■ Legg opp 24 (28) 28 (32) 
32 (36) 40 (40) 44 m på 
strømpep nr 4, og strikk 
11 (12) 13 (14) 15 (16) 18 
(20) 22 cm vrangbord rundt 
med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 5, 
og strikk 2 cm glattstrikk.

	■ Hæl: Hælen strikkes over de første 12 (14) 14 (16) 
16 (18) 20 (20) 22 m på omgangen: Strikk 4 (4) 4,5 
(4,5) 5 (5) 6 (7) 7,5 cm glattstrikk fram og tilbake, og 
avslutt med en p fra retten. Sett et merke midt på 
hælen. Strikk vr til 2 m etter merket, strikk 2 vridd vr 
sammen, 1 vr, snu. Ta 1 m løs av p, strikk r til 2 m 
etter merket, strikk 2 r sammen, 1 r, snu. Ta 1 m løs 
av p, strikk vr til 1 m før «hullet», 2 vridd vr sammen, 
1 vr, snu. 

	■ Gjenta fellingene til alle m utenfor «hullet» er 
strikket. Del m på 2 p. Strikk opp 7 (7) 8 (9) 9 (9) 
11 (12) 13 m på hver side av hælen. Sett et merke 
på hver side av 12 (14) 14 (16) 16 (18) 20 (20) 22 
vrist-m = sidemerker. Strikk videre rundt i glattstrikk, 
samtidig som det strikkes 2 r sammen før det 
1. sidemerket og ta 1 m løs av p, strikk 1 r, trekk 
den løse m over, etter det 2. sidemerket = 2 m felt 
(ingen fellinger på vrist-m). Fell slik på hver omgang 
til det gjenstår 26 (28) 30 (32) 32 (34) 36 (38) 40 m. 
Strikk til foten måler 12 (13) 15 (17) 18 (20) 22 (23) 
25 cm fra merket midt på hælen.

	■ Tåfelling: Fell ved å strikke 2 r sammen, 1 r før 
hvert sidemerke og 1 r, 2 vridd r sammen etter hvert 
sidemerke = 4 m felt. Gjenta fellingene på hver 2. 
omgang 2 ganger til, og videre på hver omgang 
til det er 6 (8) 6 (8) 8 (6) 8 (6) 8 m igjen. Klipp av 
garnet, trekk tråden gjennom m og fest den godt 
på vrangen. Strikk en til sokk på samme måte.

Størrelse: 2–4 (6–8) 10–12 år (dame) herre
Garnforbruk: 2 (2) 2 (2) 3 nøster
Pinneforslag: Strømpep nr 4 og 5
Strikkefasthet: 18 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
Design: Oransje skjerf Collection by House of Yarn.
Oppskrift utarbeidet av Ane Kydland Thomassen.

SLIK GJØR DU:

	■ Høyre vott: Legg opp 26 
(30) 32 (36) 40 m på p nr 
4. Strikk 8 cm vrangbord 
rundt med 1 vridd r, 1 vr. 
Skift til p nr 5 og fortsett 
med glattstrikk, samtidig 
som det økes 4 m jevnt 
fordelt på 1. omgang = 
30 (34) 36 (40) 44 m. 
Sett et merke i hver side 
med 15 (17) 18 (20) 22 m til 
hver del. Strikk til arbeidet måler 3 (3) 4 (5) 6 cm 
fra vrangborden. Strikk inn en tråd i avvikende 
farge over de 3 (4) 5 (6) 7 første m på omgangen 
(= tommel-m). Flytt m tilbake på venstre p og strikk 
videre som før til arbeidet måler 10 (11) 13 (15) 17 
cm fra vrangborden. På neste p felles 1 m på hver 
side av merkene ved å strikke 2 vridd r sammen 
før hvert merke og 2 r sammen etter hvert merke. 
Gjenta fellingene på hver omgang til det gjenstår 
6 (6) 8 (8) 8 m. Klipp av garnet, trekk tråden 
gjennom m og fest den på vrangen.

	■ Tommel: Trekk ut tråden og sett m på p nr 5.  
Strikk i tillegg opp 1 m i hver side = 8 (10) 12 (14) 
16 m. Strikk glattstrikk rundt til tommelen måler 4 (4) 
5 (6) 7 cm. Sett et merke i hver side med 4 (5) 6 (7) 
8 m til hver del. Fell som på votten til det gjenstår 
4 (6) 4 (6) 4 m. Klipp av garnet, trekk tråden 
gjennom m og fest den på vrangen.

	■ Venstre vott: Strikk som høyre vott, men med 
tommelen i motsatt side, på slutten av omgangen.

INFOLAPPEN «ET VARMERE SAMFUNN»

	■ Vedlagt infolapp skal festes til plagget med tråd.



Strikk for 
et varmere 
samfunn

Uansett hvilket plagg du strikker, takker vi for omtanken 
du legger i det og for varmen du er med på å spre. 

Vil du gi ditt hjemmestrikkede ullplagg til Kirkens Bymisjon? 
Frist for innlevering er 1. november.  
Vil du levere i nærheten av der du bor?  
Se oversikt over lokal levering på kirkensbymisjon.no 

Oransje plagg har i over 10 år vært et symbol på ønsket om et varmere og mer inkluderende 
samfunn. Nytt i år er at du i tillegg til det oransje plagget kan strikke i andre farger, bruk gjerne 
restegarn i ull også. Husk å sy på infolappen med budskapet «Et varmere samfunn». Vi skal sørge 
for å dele ut de varme plaggene gjennom hele vintersesongen til våre gjester og brukere.

Lykke til med strikkingen og takk igjen for at  
du er med på dugnaden for et varmere samfunn! 

Med vennlig hilsen alle oss i Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjons strikkedugnad 2021

Vi er utrolig stolte og imponerte over det 
store engasjementet vi ser, år etter år. 

Takk for at 
du strikker!


