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Velkommen til Varm designs
første inspirasjonskatalog

Her har jeg forsøkt å samle litt forskjellig høst-,
vinter- og ikke minst julegavestrikk - enten det er til
deg selv eller en annen som fortjener det.
Alle modellene er fra Varm design og du finner
dem i nettbutikken.
Jeg håper du finner inspirasjon og glede i
katalogen og bildene.
Send oss gjerne tilbakemeldinger på e-post
info@varmdesign.no

Lag dine egne julekuler
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Strikkehilsen fra Anne Merete
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Teppesjal

En perfekt gave til
deg selv

Du trenger:

• strikkepinne 9
• kunne strikke
rett og vrang og lage et kast i
ny og ne
• heklenål

4

5

... og sommertopp ....

... er to
sider av
samme
sak!

Festtopp ...
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Eneste forskjellen
er en spole
Bling
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Solgangsbrisgenser
Jeg er fascinert av strikking og kreativitet, men også av ord – derfor får
mange av garnpakkene også litt særegne navn. Navnet kommer som
regel bare “svevende” underveis i designprosessen og reflekterer gjerne
en eller flere av tankene som ligger til grunn for designet. Solgangsbrisgenseren for eksempel ble til fordi jeg ønsket å strikke en genser som
var myk, lett og tynn, litt oversized, litt lang, med rund hals og passe
lun til å krype inn i når du sitter på skjæra en sommerkveld etter en lang
dag i solen, litt “frysen” i kroppen etter litt for mye sol og en lett bris
som kommer svevende fra havet …
Vet du forresten at solgangsbris også blir omtalt som sjøbris og er en
vind fra sjøen som utvikler seg over land nær kysten. Den oppstår ved
at landoverflaten blir oppvarma raskere enn vannet, og dermed stiger
den varme luften slik at det oppstår et lavtrykk ved bakken og høytrykk
over høyden over land. Kjøligere luft fra sjøen
strømmer så innover land for å fylle igjen
lavtrykket … og der sitter vi med solgangsbrisgenseren – eller noe annet deilig og lunt som vi
har strikket selv :)
Solgangsbrisgensern er strikket i sand (Faerytale gråbrun 758 og Air
natur 101). Skjerfet er strikket i brun Hexa 913, luen i gråbrun 912,
og herregenseren i beige 911.
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Bikubestrikk
Strikkes i verdens
deiligste garn av
100 % alpakka

Priser fra
kr 145
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Skjerfet er strikket i brun Hexa 913, luene i gråbrun 912 og turkis 923. Pannebåndet er
strikket i natur 901 og pulsvantene er strikket i natur 901 og rosa 919. Ponchoen hennes og genseren hans er strikket i petrol 924.
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Bikubestrikk
- morsomt å strikke
- deilig å ha på seg
- ren alpakka

Kjolen, buksen, luen og skjerfet
er strikket i lysegrå Hexa 916,
genseren er strikket i rosa Hexa
919, buksen i burgunder Hexa
918 det lune høstskjørtet over
er strikket i koksgrått med litt
rosa. Jakken hans er strikket i
koksgrå, lysegrå og natur Hexa
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Oktoberjakke

Har du først tatt
den på - tar du
den ikke av!
• strikkepinne 12
• garn: PUS
• finnes og til
unge frøkner
(6-12 år)
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Jakkene er strikket i PUS
grå 4011, brun 4005 og
lyseblå 4019.
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Stripekolleksjonen
Dette er den siste kolleksjonen fra Varm
design og består av kjole til frøkner 2-6 år,
genser og/eller vest til unge herremenn på
2-8 år og stripegenser og vest til far!
• strikkepinne: 8 og 9
• garn: PUS
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ABC-strikk til de aller minste
og opp til 8 år.

Denne barnekolleksjonen er et samarbeid mellom
Alfabetika og Varm design. Begge to er opptatt av
mestringsevne og har slått våre garn og språkideer
sammen. Resultatet er vogntepper, luer og hettegensere/hettejakker til gutter og jenter fra 2-8 år.
• alle produktene strikkes i ”kløfri” alpakka
• luer strikkes i Sterk, fra DSA pinne 3,5
• hettegensere og hettejakker strikkes
i Sterk og Air - pinne 4 og 5
• vogntepper strikkes i Hexa på
pinne 12
• bokstavene broderes på (på luene
kan du også velge å strikke dem
inn). Trenger du hjelp til å finne ut
av broderingsteknikk? Ta en titt på
Varm designs YouTube video om
maskesting.
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foto: fotofredrik.no
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123-votter og -luer

Priser fra
kr 139

• alle produktene strikkes i ”kløfri” alpakka - PUS
• luer strikkes på pinne 9 og votter på pinne 7
• både votter og luer strikkes flatt - uten settpinner
• en vottestikkepakke holder også til en lue
• det følger med lueoppskrift i pakken

Perfekte
julegaver til
noen du er
glad i!
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10/15
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www.varmdesign.no
www.facebook.com/varmdesign
Instagram: @varmdesign
E-post: info@varmdesign.no

Foto: Lindtner foto

