Du Store Alpakka 06-2010

Jakke med hullmønster
STØRRELSE
4 (6) 8 (10) 12 år
PLAGGETS MÅL
Overvidde: 60 (64) 68 (74) 78 cm
Hel lengde: 33 (37) 40 (43) 45 cm
Ermelengde på undersiden: 27 (31) 35 (37) 40 cm
GARN
Faerytale, 100 % alpakka
BabySilk, 80 % babyalpakka og 20 % silke
Garnforbruk:
100 (100) 150 (150) 200 g gammelrosa nr 706
50 g lilla nr 321
PINNER
Rundp nr 3 ½ og 5. Strømpep 3 ½
STRIKKEFASTHET
18 m bladmønster i Faerytale på p 5 = 10 cm i bredden
TILBEHØR
3 små blomster perlemorknapper nr 25775 – 32 farge 7
3 store blomster perlemorknapper nr 25775 – 18 farge 8

HØYRE FORSTYKKE
Legg opp 36 (39) 43 (47) 51 m med BabySilk og p 3 ½.
Strikk 3 p glattstrikk + 1 p r fra vrangen. Skift til
Faerytale og p 5. Strikk 1 rille samtidig som du feller 8
(9) 11 (13) 15 m jevnt fordelt på 1. p = 28 (30) 32 (34)
36 m. Fortsett med bladmønster etter Diagram I og
glattstrikk i sidene på noen av str. Del inn arbeidet slik
fra retten: 1 kant m = beg ved pil, gjenta rapport 2
ganger, + 0 (0) 6 (6) 6 m mønster etter diagram I, 1
kantm, 3 (5) 1 (3) 5 m glattstrikk. Fortsett fram og
tilbake med denne inndelingen. Når arbeidet måler 22
(25) 27 (29) 31 cm felles 3 (3) 3 (4) 4 m til ermeringing.
Fortsett fram og tilbake med mønster som før, pass på at
du ikke strikker kast, hvis du ikke får felt dem bort i
mønsteret. Videre felles hver 2. p med 2,1,1 (2,1,1,1) 2,
1,1,1 (2,1,1,1,1) 2,1,1,1,1 m ermeringning ved
ermesiden. Når ermehullet måler 6 (6) 7 (7) 8 cm felles
7,2,1,1 (7, 2, 1, 1, 1) 7, 2, 2, 1, 1 (8, 2,2,1,1) 8,2,2,1,1,1m
hver 2. p til hals ved forkanten. Skrå til skulder ved
samme lengde som bak. Det skal nå ikke være flere m
igjen på p.
VENSTRE FORSTYKKE
Strikkes som høyre, men speilvendt.

For diagrammer, se bak i heftet
BAKSTYKKET
Legg opp 72 (78) 86 (94) 102 m med BabySilk og p 3 ½.
Strikk 3 p glattstrikk + 1 p r fra vrangen. Skift til
Faerytale og p 5. Strikk 1 rille samtidig som du feller 17
(19) 23 (27) 31 m jevnt fordelt på 1. p = 55 (59) 63 (67)
71 m. Fortsett med bladmønster etter Diagram I og
glattstrikk i sidene på noen av str. NB! Diagrammet viser
hver 2. p, på de andre p strikkes m som de fremkommer.
Del inn arbeidet slik fra retten: 3 (5) 1 (3) 5 m
glattstrikk, start ved pil, denne m strikkes kun denne
gangen, så gjentar du rapporten 4 (4) 5 (5) 5 ganger, 3
(5) 1 (3) 5 m glattstrikk. Fortsett fram og tilbake med
denne inndelingen. Når arbeidet måler 22 (25) 27 (29)
31 cm felles 3 (3) 3 (4) 4 m i hver side til ermeringning.
Fortsett fram og tilbake med mønster som før, pass på at
du ikke strikker kast, hvis du ikke får felt dem bort i
mønsteret. Videre felles hver 2. p med 2,1,1 (2,1,1,1) 2,
1,1,1 (2,1,1,1,1) 2,1,1,1,1 m i hver side. Når ermehullet
måler 11 (12) 13 (14) 14 cm felles de midterste 17 (19)
21 (23) 25 m til hals. Strikk ferdig hver del for seg. Fell
ytterligere 1 x 2 m ved halssiden, samtidig som du skrår
til skulder fra yttersiden av arbeidet med 5 - 5 (5 - 5) 5 6 (5 -5) 5 - 6 m. Det skal nå ikke være flere m på p.

ERMER
Strikkes rundt. Legg opp 36 (38) 40 (42) 44 m med p 3
½ og BabySilk. Strikk 3 p glattstrikk + 1 p vr. Skift til
Faerytale og p 5. Strikk 1 rille samtidig som du feller 7
m jevnt fordelt på 1. p = 29 (31) 33 (35) 37 m. Fortsett
med bladmønster etter Diagram I og glattstrikk. Del inn
arbeidet slik: 2 (3) 4 (5) 6 m glattstrikk, beg ved pil,
denne m strikkes kun denne gangen og gjenta rapport 2
ganger, 2 (3) 4 (5) 6 m glattstrikk. Fortsett med denne
inndelingen, samtidig som du øker 2 m midt under ermet
hver 10. omg. De nye m strikkes i glattstrikk. Øk til i alt
39 (43) 47 (51) 55 m. Når ermet måler 27 (31) 35 (37)
40 cm, deler du arbeidet midt under og fortsetter fram og
tilbake i mønster og glattstrikk samtidig som du feller 3
(3) 3 (4) 4 m i hver side. Videre felles hver 2. p i hver
side 2 m x 1 og 1 x 5 (6) 7 (8) 8 m. Fell av de resterende
m. Strikk et erme til på samme måte.
MONTERING
Sy skuldersømmer.
Kant foran: Plukk opp ca 82 (86) 90 (94) 98 m langs
venstre kant med p 3 ½ og BabySilk. Strikk 1 p vridd r
tilbake. Fortsett så fram og tilbake med 5 p glattstrikk.
Fell av. Strikk en tilsvarende kant på høyre forstykke,

men nå skal det strikkes 3 knapphull øverst på stolpen.
Det øverste 1 cm fra øverste kant, videre med ca 3½ cm
mellomrom. Knapphullene strikkes på 2. p. glattstrikk.
Strikk knapphull ved å felle 2 m. På neste p legges det
opp 2 m hvor det ble felt. Strikk ferdig kant som på
venstre forstykke. Fell av
Halskant: Plukk opp 20 (22) 24 (26) 28 m langs stolpen
og høyre halsrigning, 32 (35) 38 (41) 44 m bak, og 20
(22) 24 (26) 28 m langs venstre halskant og stolpe med p
3 ½. Strikk 1 p vridd r. Videre strikkes kant som på
venstre forstykket. Fell av. Legg en liten blomsterknapp i
midten av en stor og sy dem fast, på venstre stolpe, slik
at de passer med knapphullene. Sy i ermene.

