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Velkommen til Varm designs  
inspirasjonskatalog for  

JUL og FEST 2015

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 

Strikkehilsen fra Anne Merete

mailto:info%40varmdesign.no?subject=Tilbakemelding%20%20-%20inspirasjonskatalog%20h%C3%B8st/vinter%2015/16
http://www.varmdesign.no/products/teppesjal-ensfarget
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Rullehals-
toppene 

er ypperlige til jule- 
selskapene

Florlette  topper og  
gensere strikket i  

surialpakka
Oppskriften inneholder 

2 versjoner. En i rille 
-strikk med 2/3 ermer 
og en i glattstrikk uten 

ermer Rullehalstopp til fest ... 

http://www.varmdesign.no/search_result?search_in_description=1&keywords=Rullehals&x=0&y=0
http://www.varmdesign.no/search_result?search_in_description=1&keywords=Rullehals&x=0&y=0
http://www.varmdesign.no/products/rullehalsgenser-strikkepakke
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... og hverdags ....      
Garn: 
Air og Bling fra Du 
store alpakka

Pinner: 9

Fargeforslag:

Gammelrosa 105
Tåkeblå 103
Isblå 104

Brun 119
Rød 107

Svart 120
Mørk grå 121
Antrasitt 111
Lys grå 122
Natur 101

http://www.varmdesign.no/products/rullehalsgenser-uten-ermer-strikkepakke
http://www.varmdesign.no/products/rullehalsgenser-uten-ermer-strikkepakke
http://www.varmdesign.no/categories/garn
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- raskt å strikke
- deilig å ha på seg 
- silke og alpakka
- med eller uten Bling

FESTTOPP i alpakka og silke 

http://www.varmdesign.no/products/festtopp
http://
http://www.varmdesign.no/products/festtopp
http://www.varmdesign.no/products/festtopp
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Alpakka til julelunsjen
lunt høstskjørt og festtopp

Te
pp

es
jal

 

http://www.varmdesign.no/products/lunt-hostskjort
http://www.varmdesign.no/products/festtopp
http://www.varmdesign.no/products/teppesjal-ensfarget
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HELIX-strikk 
I høst lanserte Varm design en bitteliten stripekolleksjon med en herrevest, en 
kjole til små frøkner fra 2 til 6 år og vest til unge herremenn i alderen 2-10 år. 

Disse er strikket med det vi kaller helix-strikk. Hva er nå det, tenker du kanskje? 
Jo, det er ganske enkelt striper uten overganger og uten at du trenger trekke 

tråden med deg på innsiden av strikketøyet  når du strikker. Helix-strikk funker 
med striper som består av en omgang av hver farge. Du kan  i prinsippet bruke 

så mange farger du ønsker, men vi har brukt 3 farger.

Slik strikker du helix-strikk: 
NB! IKKE VRI TRÅDENE VED FARGEBYTTER, slipp tråden rett ned (evt legg trå-
den du avslutter med over tråden du skal starte med, men IKKE vri trådene, da 

blir effekten med sømløse overganger borte).

Omgang 1: På den første omgangen strikker du 20 masker med farge 1. Bytt så 
til farge 2 og strikk 20 masker. Til slutt bytter du til farge 3 og strikker de siste 20 

maskene på omgangen.  
Omgang 2: Når du starter på andre omgang fortsetter du med farge 3 og strikker 
ytterligere 20 masker med denne fargen. Deretter bytter du til farge 1 og strikker 

20 masker før du til slutt strikker 20  masker med farge 2.
Omgang 3: Når du starter på tredje omgang fortsetter du med farge 2 og strikker 

ytterligere 20 masker med denne fargen.  Så strikker du videre 20 masker med 
farge 3 og til slutt 20  masker med farge 1.

DU KAN OGSÅ SE EN VIDEO SOM FORKLARER  TEKNIKKEN OM DU   
KLIKKER HER

http://www.varmdesign.no/products/stripevest-herre-garnpakke
http://www.varmdesign.no/categories/stripestrikk
https://youtu.be/iau1NKyrD-U
https://youtu.be/iau1NKyrD-U
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Strikk stripekosekjole til små frøk-
ner og stripevest til små herre-
menn til  
juleselskapet

Priser fra  
320,-

http://www.varmdesign.no/products/stripekosekjole-garnpakke
http://www.varmdesign.no/products/stripevest-til-gutter-2-10-ar
http://www.varmdesign.no/products/stripekosekjole-garnpakke
http://www.varmdesign.no/products/stripevest-til-gutter-2-10-ar
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Til og fra festen pakker 
du deg inn i bikubestrikk  

Priser fra  145,- 

http://www.varmdesign.no/categories/bikubestrikk
http://www.varmdesign.no/products/poncho-med-bikubemonster
http://www.varmdesign.no/products/luer-med-bikubemonster
http://www.varmdesign.no/products/pulsvanter-med-bikubemonster
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Slik strikker du hjerte
Du strikker hjertet ovenfra og ned.
Legg opp 3 masker på pinne 3 med egnet garn (gjerne Fin og Bling)
1. pinne: Dette er rettsiden. Strikk 1 maske, 1 kast, strikk 1 maske 1 kast, strikk 1 maske.
2. pinne: Vrangstrikk hele veien
3. pinne: strikk 1 rett maske, øk en maske ved å løfte opp tverrtråden mellom 1. og 2. maske og strikk den-

ne vridd rett. Strikk 3 masker rett, øk en maske, strikk den siste masken.
4. pinne: strikk vrang
5. pinne: strikk 1 rett maske, øk 1 maske strikk 7 masker, øk en maske og strikk den siste masken.
6. pinne: strikk vrang
7. pinne: strikk 1 rett maske, øk 1 maske strikk 9 masker, øk en maske og strikk den siste masken.
8. pinne: strikk vrang. 

Legg dette side og strikk tilsvarende en gang til. 
Sette begge arbeidene på samme pinne slik at du nå kan strikke de to øverste hjertedelene sammen.

9. pinne: strikk 1 rett maske, øk 1 maske, strikk 9 masker, strikk de 2 neste maskene sammen, strikk 9 
masker, øk 1 maske, strikk siste masken rett

10. pinne: strikk vrang 
11. pinne: strikk 1 maske rett, strikk de 2 neste maskene sammen, strikk til du har 3 masker igjen, strikk de 2 

neste maskene sammen, strikk 1 maske rett
12. pinne: strikk vrang.

Gjenta pinne 11 og 12 til du har 5 masker igjen på pinnen.
Strikk 1 pinne vrang
Strikk en maske løft en maske løst av, strikk de 2 neste maskene sammen og løft den løse masken over den 

siste strikkede masken.
Strikk 1 pinne vrang.
Løft 1 maske av pinnen, strikk de to siste sammen. Løft deretter den løse masken over den sist strikkede 

masken. Du sitter nå med en maske trekk tråden igjennom … du har et hjerte :)
Strikk ett hjerte til. Sy dem sammen, fyll med bomull, lag en hempe og du har et skinnende hjerte til å henge 

på juletreet :)

http://www.varmdesign.no/products/hvordan-strikke-hjerte
http://www.varmdesign.no/products/hvordan-strikke-hjerte
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Strikk din egen julepynt: du trenger 
strikkepinne 9 og heklenål 4,5 (eller noe i nærhe-
ten). I garnpakken får du oppskrift til 6 julekuler 
og 1 hjerte, 1 nøste PUS, 1 nøste Fin, 1 nøste 
Puno med sølv og 1 spole Bling.  

Julegaveinnpakkingstips: på siste side 
ser du pakke med strikket innpakningsbånd ... 
ganske personlig og ikke minst ... din helt spesi-
elle signatur på gaven! 

Slik strikker du pyntebånd: Legg opp 
tre masker. Dytt maskene over på den andre si-
den av pinnen. Strikk maskene. Dytt maskene 
over til den andre enden av pinnen. Strikk mas-
kene. Fortsett til båndet er langt nok.

http://www.varmdesign.no/products/julekuler-strikkepakke
http://www.varmdesign.no/products/julekuler-strikkepakke
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www.varmdesign.no
www.facebook.com/varmdesign
Instagram: @varmdesign
E-post: info@varmdesign.no

Foto: Lindtner foto
Med unntak av bilder på side 1, 7, 11, 15, 

18, 22
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God jul!

http://www.varmdesign.no
http://www.varmdesign.no

