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TYNN ALPAKKA

34·02+04 GENSER OG JAKKE
DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

GARN

TYNN ALPAKKA100% Alpakka,
50 gram = ca 167 meter
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PLAGGETS MÅL
Genser:
Overvidde:
Hel Lengde:
Ermelengde:
Jakke:
Overvidde:
Hel Lengde:
Ermelengde:
GARNFORBRUK
Genser:
Sand 161 (farge 1):
Grågrønn 185 (farge 2):
Brent oransje 103 (farge 3):
Gul 157 (farge 4):
Jakke:
Grågrønn 185 (farge 1):
Lys grå 114 (farge 2):
Natur 101 (farge 3):
Lys grågrønn 181 (farge 4):

3
(4)
4
(5) nøster
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser
4
(5)
5
(6) nøster
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 2,5.
Liten rundp nr 2,5 til halskanten.
Heklenål 2,5 mm

TILBEHØR

4 knapper til jakken.
Vi har brukt K281967 fra Hjelmtvedt

STRIKKEFASTHET

27 m glattstrikk på p nr 2,5 = 10 cm

		
Test 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(r), p = pinne
lm=luftmaske(r), st=stav(er), kjm=kjedemaske(r),
fm=fastmaske(r)
ØKNINGER
Løft opp tverrtråden mellom m og strikk den vridd rett.

NB! Når det strikkes mønster med 2 farger,
pass på å holde mønsterfargen alltid nederst.
Når 2-farget mønster strikkes frem og tilbake strikkes
alltid siste m på hver p med begge fargene (dobbel tråd)
og første m på hver p tas løs av p.

GENSER (34·02)

5. omgang: Strikk alle m vr med farge 3

STRUKTURMØNSTER

BOLEN

1. omgang: Strikk alle m vr

Legg opp 166 (170) 174 (194) m med farge 1 på p nr 2,5.

2. omgang: *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*

Strikk rundt i strukturmønster til arbeidet måler 1,5 (2) 2 (2)

Gjenta disse 2 omgangene.

cm. Sett et merke i hver side med 83 (85) 87 (97) m til for-

6. omgang: *1 r, 1 vr* med farge 1, gjenta fra *-*

og bakstykket. Strikk videre i glattstrikk til arbeidet måler 26

STRIPEMØNSTER

(29) 32 (35) cm. Fell av 13 m i hver side (de siste 6 m før side-

1. omgang: Strikk alle m vr med farge 1

merkene og de første 7 m etter sidemerkene) = 140 (144)

2. omgang: *1 r, 1vr* med farge 2, gjenta fra *-*

148 (168) m. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

3. omgang: Strikk alle m vr med farge 2
4. omgang: *1 r, 1 vr* med farge 3, gjenta fra *-*
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ERMENE
Legg opp 38 (40) 42 (44) m med farge 1 på strømpep nr 2,5
og strikk stripemønster rundt = 6 omganger. Strikk videre i

JAKKE (34·04)

glattstrikk med farge 1, samtidig som det på 1. omgang økes

STRUKTURMØNSTER

jevnt fordelt til 45 (49) 51 (53) m. Videre økes 2 m midt under

1. p (vrangen): Strikk alle m r

ermet (etter første og før siste m i omgangen) på hver 2.

2. p: *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*

(2,5.) 3. (2,5.) cm i alt 11 (10) 10 (12) ganger = 67 (69) 71 (77)

Gjenta disse 2 p.

m. Strikk til ermet måler 25 (27) 33 (36) cm. Fell av 13 m midt
under ermet (de siste 6 og første 7 m i omgangen), legg
arbeidet til side og strikk det andre ermet likt.

BÆRESTYKKET
Sett alle delene inn på samme rundp i denne rekkefølgen:
venstre erme, forstykke, høyre erme, bakstykke = 248 (256)

FOR- OG BAKSTYKKER

264 (296) m. Sett et merke i alle 4 sammenføyningene. Strikk

Legg opp 239 (243) 247 (267) m med farge 1 på p nr 2,5.

glattstrikk og fell til raglan på 2. hver omgang ved å ta 1 m løs

Strikk fram og tilbake i strukturmønster til arbeidet måler 1,5

av, strikk 1 r, trekk den løse m over etter hvert merke og

(2) 2 (2) cm. Sett 6 merker slik:

strikke 2 m r sammen før hvert merke (8 m felles i omgan-

1. merke etter 29 (29) 30 (32) m

gen). Gjenta raglanfellingene i alt 9 (10) 11 (12) ganger = 176

2. merke etter 58 (59) 60 (65) m

(176) 176 (200) m. Strikk mønster til genser og fell som vist

3. merke etter 87 (89) 90 (98) m

på diagrammet = 88 (88) 88 (100) m. Strikk 7 omganger

4. merke etter 152 (154) 157 (169) m

glattstrikk med farge 1. Fell av.

5. merke etter 181 (184) 187 (202) m

MONTERING

6. merke etter 210 (214) 217 (235) m

Sy sammen under ermene. Brett de 7 omgangene med farge

Strikk videre i glattstrikk, samtidig som det felles 12 m på

1 i halskanten mot vrangen og sy til med løse sting. Fest alle

hver 5. (5,5.) 6. (6,5.) cm ved å strikke 2 vridd r sammen før

løse tråder på vrangen.

alle merkene og 2 r sammen etter alle merkene. Fell slik i alt

HEKLEKANT

6 ganger = 167 (171) 175 (195) m igjen. Strikk til arbeidet
måler 34 (37) 41 (45) cm. Strikk neste p fra retten slik: Strikk

Hekle en kant langs oppleggskanten med farge 1 nede på

33 (34) 35 (40) m (= høyre forstykke), fell av de neste 13 m,

bolen slik:

strikk 75 (77) 79 (89) m (= bakstykket), fell av de neste 13 m,

1. omgang: 1 kjm, *3 lm, hopp over ca 1 cm, 1 kjm i neste

strikk 33 (34) 35 (40) m (venstre forstykke). Legg arbeidet til

m*, gjenta fra *-* langs hele kanten og avslutt med 1 kjm i 1.

side og strikk ermene.

kjm.
2. omgang: 3 lm (=1. st), 3 st i 1. lm-bue, videre 4 st i hver

ERMENE

lm-bue ut omgangen og avslutt med 1 kjm i 3. lm fra begyn-

Strikkes som til genser (34·02)

nelsen av omgangen.
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BÆRESTYKKET
Sett alle delene inn på samme rundp i denne rekkefølgen:
høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme,
venstre forstykke = 249 (257) 265 (297) m. Sett et merke i alle
4 sammenføyningene. Strikk glattstrikk og fell til raglan på (2.
hver p) ved å ta 1 m løs av, strikk 1 r, trekk den løse m over
etter hvert merke og strikke 2 m r sammen før hvert merke
(8 m felles på p). Gjenta raglanfellingene i alt 9 (10) 11 (12)
ganger = 177 (177) 177 (201) m. Strikk mønster til jakke fram
og tilbake (12 p) og fell som vist på diagrammet = 89 (89) 89
(101) m. Strikk 7 p glattstrikk med farge 1. Fell av.

MONTERING
Sy sammen under ermene. Brett de 7 p med farge 1 i
halskanten mot vrangen og sy til med løse sting. Fest alle
løse tråder på vrangen.

FORKANTER
Med farge 1 og p nr 2,5, strikk opp ca 25 m for hver 10 cm
langs forkanten på venstre forstykke. Strikk fram og tilbake i
strukturmønster til kanten måler 2 cm (likt for alle størrelser).
Fell av til en kant som ikke strammer. Sett merker for 4
knapper langs kanten, med den øverste ca 1 cm ned fra
halskanten, den nederste ca 23 (25) 27 (29) ned fra halskanten og de øvrige jevnt fordelt mellom disse.
Strikk en tilsvarende kant langs det andre forstykket, men her
med knapphull som stemmer overens med merkene på den
andre kanten. Knapphullene lages ved å strikke 2 r sammen,
2 kast, 2 vridd r sammen. På neste p strikkes 1 r + 1 vr i
kastene.

HEKLEKANT
Hekle en kant langs oppleggskanten med farge 1 nede på
bolen slik:
1. rad: 1 kjm, *3 lm, hopp over ca 1 cm, 1 kjm i neste m*,
gjenta fra *-* langs hele kanten og avslutt med 1 kjm.
2. rad: 3 lm (=1. st), 3 st i 1. lm-bue, videre 4 st i hver lm-bue
ut raden.

Genser

DIAGRAM
Farge 1
Farge 2 (dobbel tråd)
Farge 3 (dobbel tråd)
Farge 4 (dobbel tråd
Ta 2 m sammen løse av (som om de skulle strikkes r sammen),
strikk 1 m r med farge 3, trekk de løse m over
Ta 2 m sammen løse av (som om de skulle strikkes r sammen),
strikk 1 m r med farge 1, trekk de løse m over
Ta 1 m løs av, strikk 1 m r med farge 3, trekk den løse m over
Strikk 2 m r sammen med farge 3
Ta 1 m løs av, strikk 1 m r med farge 1, trekk den løse m over
Strikk 2 m r sammen med farge 1

Jakke

Slutt her Gjenta

Gjenta

Begynn her
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FOTO: ANNE LISE NORHEIM | STYLIST: NINA KVESETH OG SIV JUNE O. SKANDSEN, TEAM MODERN DESIGN | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO OG TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DUSTOREALPAKKA
INSTAGRAM: DUSTOREALPAKKA

23

FORHANDLERINFORMASJON
24
25
26
27
HOUSE OF YARN | DU STORE ALPAKKA | 34·02+04 GENSER & JAKKE

5

