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TYNN ALPAKKA

HELMØNSTRET GENSER, JAKKE OG LUE

DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

GARN

TYNN ALPAKKA 100% alpakka,
50 gram = ca 167 meter

STØRRELSER

2

(4)

6

(8)

år

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde

57
38
25

(62)
(42)
(27)

67
46
35

(72)
(50)
(37)

cm
cm
cm

GARNFORBRUK (GENSER/JAKKE OG LUE)
Bunnfarge
Dus pudderrosa 124 3
(4)
4
(5) nøster
ELLER
Skifergrå 128
3
(4)
4
(5) nøster
Mønsterfarge
Grå melert 113
ELLER
Dus grågrønn 126

2,5

2

(2)

3

(3) nøster

2

(2)

3

(3) nøster

Dusgul 120
ELLER
sjøgrønn 119

1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG

Rundp nr 2,5 og 3
Strømpep nr 2,5 og 3
Liten rundp 2,5 til halskanten

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, p=pinne

1 nøste til alle størrelser

TILBEHØR
Knapper til jakken
6
(7)
7
(Vi har brukt K290733 fra Hjelmtvedt)

STRIKKEFASTHET 27 m glattstrikk på p nr 2,5 = 10 cm
31 m x 31 omganger mønster på p nr 3 = 10 x 10 cm

(8)

ØKNINGER

Løft opp tverrtråden mellom m, sett den
på venstre p 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.
Arbeidet måles fra brettekantene.

(= forstykket), fell av 14 (16) 18 (20) m, strikk 74 (80) 86 (92)

GENSER (34·11)

m (=bakstykket). Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

BOLEN
Legg opp 143 (156) 168 (181) m med dusgul eller sjøgrønn på
rundp nr 2,5. Strikk 5 omganger rundt i glattstrikk. Skift til
mønsterfargen og strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som
det økes til 153 (167) 181 (194) m jevnt fordelt. Strikk 1 omgang vr til brettekant og deretter mønster etter Diagram B.
Skift til p nr 3 og strikk videre mønster etter Diagram A,
samtidig som det på 1. omgang økes til 176 (192) 208 (224)
m jevnt fordelt. Strikk til arbeidet måler 26 (29) 32 (35) cm.
Neste omgang strikkes slik: Strikk til det er 7 (8) 9 (10) m igjen
i omgangen. Fell av 14 (16) 18 (20) m, strikk 74 (80) 86 (92) m

Legg opp 36 (40) 42 (46) m med dusgul eller sjøgrønn på
strømpep nr 2,5. Strikk 5 omganger rundt i glattstrikk. Skift til
mønsterfargen og strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som
det økes til 40 (44) 46 (50) m jevnt fordelt. Strikk 1 omgang vr
til brettekant og strikk mønster etter Diagram C. Skift til p nr
3 og strikk videre rundt i mønster etter diagram A, samtidig
som det på 1. omgang økes til 46 (50) 54 (58) m jevnt
fordelt.
NB! Tell ut fra midten hvor de forskjellige størrelsene begynner. Videre økes 2 m midt under ermet (først
og sist på omgangen) på ca hver 2. (2.) 2,5. (2,5.) cm
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til det er i alt 68 (74) 80 (86) m i omgangen. Strikk til ermet måler

på at avfellingskanten ikke strammer. Brett halskanten og kantene

25 (27) 35 (37) cm. Fell av 14 (16) 18 (20) m midt under ermet, legg

nede på bolen og ermene dobbelt mot vrangen og sy til med løse

arbeidet til side og strikk det andre ermet likt.

sting. Sy sammen under ermene og fest alle løse tråder på vrangen.

JAKKE (34·12)
FOR- OG BAKSTYKKER

RAGLANFELLING
Sett alle delene inn på rundp nr 3. Først venstre erme, forstykket,
høyre erme og bakstykket til slutt = 256 (276) 296 (316) m.
Omgangen begynner nå bak på venstre skulder. Sett ett merke i
alle sammenføyningene. Videre strikkes mønster etter Diagram A
som før men 2 m på hver side av merkene skal hele veien strikkes
med mønsterfargen. Fell nå til raglan på 2. hver omgang slik:

Legg opp 137 (149) 163 (176) m med dusgul eller sjøgrønn på

*Strikk 1 m med mønsterfargen, ta 1 m r løs av, strikk 1 m r med

rundp nr 2,5. Strikk 5 p frem og tilbake i glattstrikk (1. p er fra

mønsterfargen, trekk den løse m over, strikk til det er 3 m igjen til

vrangen). Skift til mønsterfargen og strikk 1 p r, samtidig som det

neste merke, strikk 2 m r sammen med mønsterfargen, strikk 1 r med

økes til 146 (159) 174 (188) m jevnt fordelt. Strikk 1 p r fra vrangen til

mønsterfargen*, gjenta fra *-* ut omgangen (8 m felles i omgangen).

brettekant og deretter mønster etter Diagram B. Skift til p nr 3 og

Gjenta raglanfellingene i alt 11 (13) 15 (17) ganger i høyden. Sett nå

strikk videre mønster etter Diagram A, samtidig som det på 1. p

de midterste 38 (40) 42 (44) m på forstykket på en hjelpetråd til

økes til 169 (185) 201 (217) m jevnt fordelt. NB! I slutten av denne p

halsen og strikk videre frem og tilbake.

skal det også legges opp 6 nye m. Disse blir klippem som telles

P begynner nå på høyre side av halsen. Fortsett raglanfellingene på

ikke med i m-tallet og strikkes hele veien i mønster E etter

hver 2. p ytterligere 4 ganger samtidig som det felles videre til
halsringning i hver side på hver 2. p 3,2,1,1 m.

diagrammet.
Videre strikkes det rundt til arbeidet måler 26 (29) 32 (35) cm.
Neste omgang strikkes slik: Strikk 33 (36) 39 (42) m (= høyre
forstykke), fell av 14 (16) 18 (20) m, strikk 75 (81) 87 (93) m (=
bakstykket), fell av 14 (16) 18 (20) m, strikk 33 (36) 39 (42) m (=
venstre forstykke). Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Strikkes som til genser.

RAGLANFELLING
Sett alle delene inn på rundp nr 3. Først høyre forstykke, høyre
erme, bakstykket, venstre erme og venstre forstykke til slutt = 249
(269) 289 (309) m (+ klippem). Omgangen begynner som før midt
foran. Sett ett merke i alle sammenføyningene. Videre strikkes
mønster etter Diagram A som før men 2 m på hver side av
merkene skal hele veien strikkes med mønsterfargen. Fell nå til
raglan på 2. hver omgang ved å strikke 1 m med mønsterfargen, ta
1 m r løs av, strikk 1 m r med mønsterfargen, trekk den løse m over
etter hvert merke og strikke 2 m r sammen med mønsterfargen,

HALSKANT
Skift til p nr 2,5 og strikk 1 omgang med mønsterfargen, samtidig
som det strikkes opp 10 m på hver side av halsen og de 38 (40) 42
(44) m fra hjelpetråden settes på p. Strikk mønster etter Diagram
C, samtidig som det på 1. omgang felles jevnt fordelt til 116 (120)
124 (128) m. Strikk 1 omgang vr med mønsterfargen. Skift til dusgul
eller sjøgrønn og strikk 7 omganger glattstrikk, samtidig som det

strikk 1 r med mønsterfargen før hvert merke = 8 m felles i
omgangen. Gjenta raglanfellingene i alt 11 (13) 15 (17) ganger. Fell
nå av klippem og sett 15 (16) 17 (18) m på hver side av klippem på
en hjelpetråd til halsen og strikk videre frem og tilbake. Fortsett
raglanfellingene på hver 2. p ytterligere 4 ganger samtidig som det
felles videre til halsringning i hver side på hver 2. p 3,2,1,1 m.

på 2. p felles jevnt fordelt til 108 (112) 116 (120) m. Fell av og pass
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HALSKANT
Bruk p nr 2,5 og mønsterfargen. Strikk 15 (16) 17 (18) m fra
hjelpetråden fra høyre forstykke, strikk opp 10 m fra halsringningen, strikk m fra ermene og bakstykket, strikk opp 10 m fra
andre siden av halsringningen og strikk til slutt de 15 (16) 17
(18) m fra hjelpetråden fra venstre forstykke. Strikk frem og
tilbake i mønster etter Diagram C, samtidig som det på 1. p
felles jevnt fordelt til 108 (112) 116 (120) m. Strikk 1 p r fra
vrangen. Skift til dusgul eller sjøgrønn og strikk 7 p glattstrikk,
samtidig som det på 2. p felles jevnt fordelt til 100 (104) 108
(112) m. Fell av og pass på at avfellingskanten ikke strammer.
Brett halskanten og kantene nede på bolen og ermene
dobbelt mot vrangen og sy til med løse sting.

MONTERING
Marker midten av klippem med en tråkletråd. Sy 2 tette
maskinsømmer på hver side av tråden og klipp så opp langs
denne.

DIAGRAM

FORKANTER
Med mønsterfargen og p nr 2,5, strikk opp ca 27 m for hver

Midt på ermet
A

B
Gjenta

10 cm langs forkanten (innenfor klippem) på det ene forstykket (høyre for gutt, venstre for jente). Strikk frem og tilbake i
mønster etter Diagram C. Strikk så 1 p r fra vrangen. Skift til
dusguø eller sjøgrønn og strikk 12 p glattstrikk. Fell av og pass
at avfellingskanten ikke strammer. Brett kanten dobbelt mot
vrangen og sy til. Sett merker for 6 (7) 7 (8) knapper langs
kanten. Det øverste midt ut fra halskanten, det nederste ca
1 cm opp fra nederste kant og de øvrige jevnt fordelt mellom

Gjenta
Strikkes til slutt på jakken
C
E
Gjenta

disse.
Strikk en tilsvarende kant langs det andre forstykket, men på
3. p i mønster C lages knapphull som stemmer overens med
merkene på den andre kanten. Knapphullene lages ved å felle
av 3 m som legges opp igjen på neste p. NB! Husk å strikke

D (lue)

knapphull på 4. p etter brettekanten også.
Sy sammen under ermene og sy i knapper. Brett beleggene
Strikkes 3 ganger

nede på bolen, ermene og i hals dobbelt mot vrangen og sy
til.

LUE (34·11+12)
HODEVIDDE 43 (49) CM
Legg opp 132 (152) m med bunnfargen på rundp nr 2,5
og strikk rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til arbeidet
måler 12 (14) cm. Skift til p nr 3 og strikk videre mønster etter
Diagram D, samtidig som det på 1. omgang økes 1 (0) m =
133 (152) m. Når mønster D er ferdig strikket skal det være 35
(40) m i omgangen. Strikk 1 omgang med mønsterfargen,
hvor 2 og 2 m strikkes r sammen omgangen rundt = 18 (20)
m (til den minste størrelsen strikkes 1 r til slutt). Klipp av
garnet og trekk tråden gjennom m. Brett opp kanten nederst
på lua.

Gjenta

Bunnfarge (dus pudderrosa eller skifergrå)
Mønsterfarge (grå melert eller dus grågrønn)
Dusgul eller sjøgrønn
Med mønsterfargen: 2 r sammen
Med mønsterfargen: Ta 1 m løs av,
1 r, trekk den løse m over
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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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