#DUSTOREALPAKKA #DSA
#HOUSEOFYARN_NORWAY

KOSEGENSER,
JAKKE & LUE
MODELL 34∙13+14

OPPSKRIFT

3,5+8

34·13+14

Hrönn Jónsdóttir

GARN

PUS 70% Baby Alpakka, 17% Akryl,
13% Polyamid, 50 gram = 100 meter
STERK 40% Alpakka, 40% Merinoull,
20% Nylon, 50 gram = 137 meter

STØRRELSER

2

6

PLAGGETS MÅL
Overvidde
68
(74)
81
Hel Lengde
Genser
39
(45)
48
Jakke
35
(41)
44
Ermelengde
22
(25)
31
(NB! Genser og jakke har vid passform)
Lue:
Hodevidde:

43

(48)

(8)

år

(87)

cm

(51)
(46)
(34)

cm
cm
cm

3

4-5

PUS+STERK

STRIKKEFASTHET

23 m vrangbordstrikk (2 r, 3 vr – lett 			
utstrekt) med Sterk på p nr 3,5 = 10 cm
15 m perlestrikk med Pus på
p nr 8 = 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.

cm

GARNFORBRUK TIL GENSER/JAKKE OG LUE
PUS
Syrin 4021
4
(4)
5
(5) nøster
ELLER
Brun 4005
4
(4)
5
(5) nøster
STERK
Grå 807
2 nøster til alle størrelser
ELLER
Lys rosa 850:
2 nøster til alle størrelser
PINNEFORSLAG

3,5

KOSEGENSER, JAKKE OG LUE

DESIGN

(4)

3,5

FORKORTELSER		
r = rett, vr = vrang, m = maske,
p = pinne, lm = luftmasker,
fm = fastmasker
PERLESTRIKK

Rundp nr 3,5 og 8
Liten rundp nr 3,5 til halsenkant og luen
Strømpep nr 3,5 til luen
Heklenål nr 3

TILBEHØR
Knapper til jakken
4
(4)
5
(Vi har brukt K341973 fra Hjelmtvedt)

(5) knapper

1. p: *1 r, 1vr*, gjenta fra *-*
2. p: Strikk r over vr og vr over r
Gjenta 2. p

NB! Metoden vi beskriver for å strikke opp masker rundt
halsen/ved forkantene brukes for å sikre jevne og fine kanter.
Hvis en ønsker å utelate de heklede kjedestingene er det
mulig å strikke opp m rett fra plagget.
Alle deler strikkes frem og tilbake på rundp
og sys sammen til slutt.

m igjen på p, strikk mønster etter diagrammet og deretter

GENSER (34·13)

perlestrikk ut p. Gjenta disse 2 p. til arbeidet måler 39 (45) 48
(51) cm. Fell av.

BAKSTYKKET
Legg opp 106 (118) 126 (134) m med Sterk på p nr 3,5 og

FORSTYKKET

strikk 1 p r fra vrangen. Strikk 1 p r med Pus, samtidig som

Strikkes som bakstykket, men når arbeidet måler 35 (41) 44

det strikkes 2 og 2 m r sammen p ut = 53 (59) 63 (67) m.

(47) cm, felles de midterste 5 (7) 7 (9) m av til halsen og hver

NB! Denne p skal strikkes forholdsvist løst. Skift til p nr 8 og

side strikkes ferdig for seg. Høyre side: Fell videre til halsring-

strikk videre slik:

ning på hver 2. p 3,2,1 m = 18 (20) 22 (23) m igjen til skulder.

1. p (vrangen): Strikk perlestrikk ut p.

Strikk til arbeidet måler 39 (45) 48 (51) cm. Fell av. Strikk

2. p (retten): Strikk perlestrikk over de første 5 m, strikk

andre siden tilsvarende, men speilvendt.

mønster etter diagrammet (5 m), strikk perlestrikk til det er 10
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ERMENE

HALSKANT

Legg opp 42 (46) 50 (50) m med Sterk på p nr 3,5 og strikk 1 p

Hekle lm rundt halsen med Sterk (ca 0,5 cm inn fra kanten).

r fra vrangen. Strikk 1 p r med Pus, samtidig som det strikkes 2

Det skal hekles ca 22 m for hver 10 cm. Med Sterk og p nr 3,5,

og 2 m r sammen p ut = 21 (23) 25 (25) m. NB! Denne p skal

strikk opp 1 m fra nedre m-lenke av hvert sting.

strikkes forholdsvis løst. Skift til p nr 8 og strikk videre i per-

Strikk 1 omgang vr og fell deretter av til en jevn kant som ikke

lestrikk, samtidig som det økes 1 m i hver side på ca hver 2.

strammer.

(2.) 2,5. (2.) cm i alt 11 (12) 12 (14) ganger = 43 (47) 49 (53) m.
Det økes ved å strikke r i bakre og fremre m-lenke på første og

Brodér mille-fleur sting med Sterk mellom kolonnene av løse

siste m på p. Strikk til arbeidet måler 22 (25) 31 (34) m. Fell av

m i mønsteret på hver side av bak- og forstykket (se bilde).

og strikk det andre ermet tilsvarende.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene. Merk av til ermehull i hver side (mål
overvidden øverst på ermene), sy i ermene og sy sammen i
sidene og under ermene.

JAKKE (34·14)
DIAGRAM

BAKSTYKKET
Strikkes som til genser, men fell av når arbeidet måler 35 (41)
44 (46) cm.

HØYRE FORSTYKKET
Legg opp 52 (58) 62 (66) m med Sterk på p nr 3,5 og strikk 1 p
r fra vrangen. Strikk 1 p r med Pus, samtidig som det strikkes 2
og 2 m r sammen p ut = 26 (29) 31 (33) m. NB! Denne p skal
strikkes forholdsvist løst. Skift til p nr 8 og strikk videre slik:
1. p (vrangen): Strikk perlestrikk ut p.
2. p (retten): Strikk perlestrikk over de første 3 m, strikk
mønster etter diagrammet (5 m), strikk pelestrikk ut p.
Gjenta disse 2 p. til arbeidet måler 31 (37) 40 (42) cm. Fell av

Gjenta
R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, vr på vrangen
Ta 1 m vridd løs av p med garnet bak arbeidet

de første 6 (7) 7 (8) m ved forkanten til halsen. Fell videre til
halsringning ved forkanten på hver 2. p 2,1,1 m = 16 (18) 20
(21) m igjen til skulder. Strikk til arbeidet måler 35 (41) 44 (46)
cm. Fell av.
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VENSTRE FORSTYKKET
Strikkes som høyre men speilvendt (mønsteret strikkes når
det er 8 m igjen på p fra retten og det felles til halsen i beg
av en p fra vrangen).

LUE (34·13+14)
(Strikkes rundt på liten rundp og strømpep)
Legg opp 100 (110) m med Sterk på nr 3,5. Strikk rundt i
vrangbordstrikk med 3 vr, 2 r til arbeidet måler ca 19 (21) cm.
Fell slik:
1. fellingsomgang: Strikk *3 vr, 2 r, 2 vr, 2 r sammen, 1 r*,
gjenta fra *-* ut omgangen = 90 (99) m.
2. fellingsomgang: Strikk *3 vr, 2 r, 1 vr, 2 r sammen, 1 r*,
gjenta fra *-* ut omgangen = 80 (88) m
3. fellingsomgang: Strikk *3 vr, 2 r, 2 r sammen, 1 r*, gjenta
fra *-* ut omgangen = 70 (77) m
Fortsett å felle slik på hver omgang til det er 10 (11) m igjen.
Det blir 1 m mindre mellom hver felling for hver fellingsomgang. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m
og fest den på vrangen.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene. Merk av til ermehull i hver side
(mål overvidden øverst på ermene), sy i ermene og sy

Legg opp 26 m med Sterk på strømpep nr 3,5. Strikk *(1 r, 1
vr) 6 ganger, 1 r*, gjenta fra *-* en gang til. Strikk 10 omgan-

side- og ermesømmen i ett.
Forkanter: Hekle lm langs forkantene med Sterk (ca 0,5 cm
inn fra kanten). Det skal hekles ca 22 m for hver 10 cm. Med
Sterk og p nr 3,5, strikk opp 1 m fra nedre m-lenke av hvert
sting (se detaljebilde). Strikk 1 p r fra vrangen og fell deretter
av.
Halskant: Hekle lm med Sterk langs forkantene, halsringningen og nakken, på samme måte som langs forkantene. Med
Sterk og p nr 3,5, strikk opp 1 m fra nedre m-lenke av hvert
sting, strikk 1 p r fra vrangen og fell deretter av.

ger. Fell slik:
1. fellingsomgang: *Ta 1 m løs av, 1 vr, trekk den løse m over
(1 r, 1 vr) 4 ganger, 1 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* en gang til
= 22 m igjen.
2. fellingsomgang: *Ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over
(1 vr, 1 r) 3 ganger, 1 vr, 2 r sammen*, gjenta fra *-* en gang
til = 18 m igjen.
3. fellingsomgang: *Ta 1 m løs av, 1 vr, trekk den løse m over
(1 r, 1 vr) 2 ganger, 1 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* en gang til
= 14 m igjen.

Hemper: Hekle en rad fm med Sterk langs forkanten på
høyre forstykke, samtidig som det lages 4 (4) 5 (5) hemper
jevnt fordelt. NB! Den nederste kommer 2 cm fra kanten
nede og den øverste 1 cm ned fra halskanten. Hempene
lages slik: 1 fm, 6 lm, 1 fm i neste m.

4. fellingsomgang: *Ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over,
1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r sammen*, gjenta fra *-* en gang til = 10 m
igjen.
5. fellingsomgang: *Ta 1 m løs av, 1 vr, trekk den løse m over
1 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* en gang til = 6 m igjen. Klipp

Brodér mille-fleur sting med Sterk mellom kolonnene av løse
m i mønsteret på hver side av bak- og forstykkene (se bilde).
Sy i knapper og fest alle løse tråder på vrangen.

«ØRER» (2 stk, strikkes rundt på strømpep)

av garnet og trekk tråden gjennom de resterende m. Vreng
arbeidet (retten blir vrangen), fest tråden på vrangen og sy
ørene til luen (se bilde).
Brett opp ca 5 cm nederst på luen.
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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
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