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TYNN ALPAKKA

34·15+16 GENSER
DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

GARN

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

STØRRELSER

2

(4)

6

(8)

år

58
38

(62)
(42)

66
46

(77)
(50)

cm
cm

25
13

(27)
(14)

35
17

(37)
(19)

cm
cm

3

(4)

4

(5) nøster

3

(4)

4

(5) nøster

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde
-lange ermer
-korte ermer
GARNFORBRUK
Genser
Mørk terracotta 143
ELLER
Rust melert 139
Krage
Beige 184
PINNEFORSLAG

TILBEHØR
Knapper

1 nøste til alle størrelser
Rundp nr 2 og 2,5
Liten rundp nr 2,5 til halskanten
Strømpep nr 2 og 2,5
Heklenål nr 2,5 til heklet krage
1 knapp til kragen
Vi har brukt K251019 fra Hjelmtvedt

GENSER MED LANGE ERMER
OG BRYSTLOMME (34·15)

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)

ØKINGER
Løft opp tverrtråden mellom m og strikk den vridd rett.

av fra ermesiden på hver 2. p 3,3,3,3 (4,3,3,3) 4,4,3,3
(5,4,3,3) m. Strikk høyre side tilsvarende, men speilvendt.

FORSTYKKET
BOLEN

Fell til ermehull i sidene som på bakstykket. Strikk til arbeidet

Legg opp 158 (168) 178 (208) m på strømpep nr 2 og strikk 5

måler 27 (30) 33 (36) cm. Neste p fra retten strikkes slik:

(5) 7 (7) omganger rundt i rillestrikk (vekselvis 1 omgang r og

Strikk 6 (7) 7 (7) m r, strikk de neste 19 (20) 21 (22) m med en

1 omgang vr). Skift til p nr 2,5 og strikk videre i glattstrikk til

hjelpetråd, flytt de 19 (20) 21 (22) m tilbake til venstre p og

arbeidet måler 26 (29) 32 (35) cm. Del arbeidet i sidene med

strikk videre over alle m i glattstrikk som før til arbeidet måler

79 (84) 89 (104) m til for- og bakstykket og strikk hver del

34 (38) 42 (46) cm. Fell av de midterste 25 (28) 29 (30) m til

ferdig for seg.

halsen og strikk hver side ferdig for seg.
Venstre side: Fell videre til halsringning på hver 2. p 3,2,1,1 m

BAKSTYKKET

(likt for alle størrelser). Når arbeidet måler 36,5 (40,5) 44,5

Fell til ermehull i hver side på hver 2. p 3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1)

(48,5) cm skrås det til skulder som på bakstykket.

3,2,2,1,1 (4,4,3,2,1,1) m = 63 (68) 71 (74) m igjen. Strikk til

Strikk høyre side tilsvarende, men speilvendt.

arbeidet måler 36,5 (40,5) 44,5 (48,5) cm. Fell av de midterste
33 (36) 37 (38) m til nakken og strikk hver side ferdig for seg.

ERMENE

Venstre side: Fell videre til nakken på hver 2. p 2,1 m (likt for

Legg opp 41 (45) 46 (48) m på strømpep nr 2 og strikk 5 (5) 7

alle størrelser), samtidig som det skrås til skulder ved å felle

(7) omganger rundt i rillestrikk. Skift til p nr 2,5 og strikk videre
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i glattstrikk. Øk 2 m midt under ermet på ca hver 2,5. cm (likt
m. Strikk til arbeidet måler 25 (27) 35 (37) cm. Fell av 6 (6) 6

GENSER MED KORTE ERMER
OG SIDELOMMER (34·16)

(8) m midt under ermet (de første og siste 3 (3) 3 (4) m i

NB! Arbeidet måles fra brettekantene

for alle størrelser) i alt 9 (10) 12 (14) ganger = 59 (65) 70 (76)

omgangen) og strikk videre frem og tilbake. Fell videre i hver
side på hver 2. p 2 (2) 2,2 (4,3,2) m og videre 1 m i hver side

BOLEN

på hver 2. p til ermetoppen måler 6 (7) 8 (9) cm. Fell av i hver

Legg opp 146 (156) 165 (193) m på p nr 2 og strikk 5 omgan-

side på hver 2. p 2,2 m (likt for alle størrelser). Fell av de

ger rundt i glattstrikk, samtidig som det på 5. omgang økes

resterende m og strikk det andre ermet likt.

jevnt fordelt til 158 (168) 178 (208) m. Sett ett merke i hver
side med 79 (84) 89 (104) til for- og bakstykke. Skift til p nr
2,5 og strikk 1 omgang vr (= brettekant) og deretter glattstrikk
til arbeidet måler 9 (10) 11 (12) cm. Del arbeidet ved sidemerkene. Nå skal det strikkes fram og tilbake over hver del for
seg.
På forstykket: Legg opp 1 ny m i hver side til kantm og strikk
til arbeidet måler 7 (8) 9 (10) cm fra delingen. Strikk på
samme måte til bakstykket. Dette blir til åpninger i sidene for
lomme, som strikkes til slutt. Strikk videre rundt over alle m i
omgangen til arbeidet måler 26 (29) 32 (35) cm (NB på 1.
omgang felles kantm av). Del arbeidet i sidene og strikk
for- og bakstykket ferdig hver for seg.

BAKSTYKKET
MONTERING

Fell til ermehull i hver side på hver 2. p 3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1)

Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. Pass på at midten

3,2,2,1,1 (4,4,3,2,1,1) m = 63 (68) 71 (74) m igjen. Strikk til

av ermetoppen kommer i skuldersømmen.

arbeidet måler 36,5 (40,5) 44,5 (48,5) cm. Fell av de midterste
33 (36) 37 (38) m til nakken og strikk hver side ferdig for seg.

HALSKANT

Venstre side: Fell videre til nakken på hver 2. p 2,1 m (likt for

Strikk opp ca 27 m for hver 10 cm rundt halsen på p nr 2,5.

alle størrelser), samtidig som det skrås til skulder ved å felle

Strikk 4 omganger rundt i rillestrikk og fell deretter av, men

av fra ermesiden på hver 2. p 3,3,3,3 (4,3,3,3) 4,4,3,3

pass på at avfellingskanten ikke strammer.

(5,4,3,3) m. Strikk høyre side tilsvarende, men speilvendt.

BRYSTLOMME

FORSTYKKET

Trekk hjelpetråden forsiktig ut og fordel de 38 (40) 42 (44) m

Fell til ermehull i sidene som på bakstykket. Strikk til arbeidet

på strømpep. Strikk også opp 1 ekstra m i hver side = 40 (42)

måler 34 (38) 42 (46) cm. Fell av de midterste 25 (28) 29 (30)

44 (46) m. Strikk rundt i glattstrikk til lommen måler 10 (10) 11

m til halsen og strikk hver side ferdig for seg.

(11) cm (strikk slik at retten kommer inne i lommen).

Venstre side: Fell videre til halsringning på hver 2. p 3,2,1,1 m

Fell av, legg avfellingskanten dobbelt og sy sammen.

(likt for alle størrelser). Når arbeidet måler 36,5 (40,5) 44,5

Kant til lomme: Strikk opp 19 (20) 21 (22) m fra retten langs

(48,5) cm skrås det til skulder som på bakstykket.

åpningen på lommen på p nr 2 og strikk 3 p r. Fell av og sy

Strikk høyre side tilsvarende, men speilvendt.

kortsidene på kanten til forstykket.

ERMENE
Legg opp 49 (55) 58 (65) m på p nr 2 og strikk 5 omganger
rundt i glattstrikk, samtidig som det på 5. omgang økes jevnt
fordelt til 53 (59) 64 (70) m. Skift til p nr 2,5 og strikk 1
omgang vr (= brettekant) og deretter 4 omganger glattstrikk.
Øk 2 m midt under ermet på ca hver 4. (4,5.) 5,5. (6.) cm i alt
3 ganger (likt for alle størrelser) = 59 (65) 70 (76) m. Strikk til
arbeidet måler 13 (14) 17 (19) cm. Fell av 6 (6) 6 (8) m midt
under ermet (de første og siste 3 (3) 3 (4) m i omgangen) og
strikk videre frem og tilbake. Fell videre i hver side på hver 2.
p 2 (2) 2,2 (4,3,2) m og videre 1 m i hver side på hver 2. p til
ermetoppen måler 6 (7) 8 (9) cm. Fell av i hver side på hver
2. p 2,2 m (likt for alle størrelser). Fell av de resterende m og
strikk det andre ermet likt.
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KRAGER (34·15+16)
Størrelser: 2/4 (6/8) år

HEKLET KRAGE
Legg opp 92 (98) lm med beige garn.
1. rad: Beg i 2. lm fra nålen og hekle 1 fm i hver lm.
2. rad: 1 st i 4. lm fra nålen, 1 lm, 2 st i samme m *hopp over
2 lm, 2 st + 1 lm + 2 st i neste m*, gjenta fra *-*.
3. og 4. rad: Hekle kjm til 1. lm, 3 lm (=1. st) + 1 st + 1 lm + 2
st i lm, *2 st + 1 lm + 2 st i neste lm*, gjenta fra *-*.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. Pass på at midten
av ermetoppen kommer i skuldersømmen.

HALSKANT
Strikk opp ca 27 m for hver 10 cm rundt halsen på p nr 2,5.
Strikk 5 omganger glattstrikk og 1 omgang vr til brettekant.
Skift til p nr 2 og strikk 4 omganger glattstrikk. Fell av til en
kant som ikke strammer. Brett alle brettekantene dobbelt mot
vrangen og sy til med løse sting. Fest alle løse tråder på
vrangen

LOMMER
Begynn nederst i åpningen i siden og strikk opp fra retten 44
(48) 54 (60) m på p nr 2,5 rundt lommehullet i siden. Fordel
m på strømpep og sett et merke i hver side (øverst og
nederst i lommen). Strikk rundt i glattstrikk samtidig som det
økes og felles slik på 4. hver omgang: Strikk 1 r, øk 1 m, strikk
til det er 3 m igjen til merket øverst i lommen, strikk 2 m
vridd r sammen, 2 r, 2 r sammen, strikk til det er 1 m igjen til
merket nederst i lommen, øk 1 m, 1 r. Strikk og øk/fell slik til
lommen måler 7,5 (8) 8,5 (9) cm. Fell videre som før ved
merket øverst men i stedet for å øke ved merket nederst,
felles 1 m på hver side av merket på hver omgang ved å
strikke 1 r, 2 r sammen i begynnelsen på omgangen og 2
vridd r sammen, 1 r i slutten på omgangen. Fell videre slik til
det er i alt 22 (24) 24 (26) m igjen. Mask sammen åpningen,

5. rad: Hekle kjm til 1. lm, 3 lm + 1 st + 1 lm + 2 st i lm, *1
lm, 2 st + 1 lm + 2 st i neste lm*, gjenta fra *-*.
6. rad: Hekle kjm til 1. lm, 3 lm + 1 st + 1 lm + 2 st i lm, *1
lm, 1 fm i neste lm, 1 lm, 2 st + 1 lm + 2 st i neste lm*, gjenta
fra *-*.
7. rad: Hekle kjm til 1. lm, 3 lm + 4 st i lm, 3 lm, 1 fm i 4. m
fra nålen, 5 st i samme lm som de forrige st, *1 fm i fm fra 6.
rad, 5 st i neste lm, 3 lm, 1 fm i 4. m fra nålen, 5 st i samme
lm som de forrige st*, gjenta fra *-*. Klipp av garnet og trekk
tråden gjennom den siste m.
Hekle en hempe av 5 lm øverst i høyre side og sy en knapp i
motsatt side.

STRIKKET KRAGE
Legg opp 313 (349) m med beige garn på p nr 2,5
1. p (vrangen): 2 r, 9 vr,*3 r, 9 vr*, gjenta fra *-* til det er 2 m
igjen, 2 r.
2. p: 2 r, *1 r, flytt m tilbake til venstre p, flytt 2.-9. m på
venstre p over 1. m, 1 kast, 1 r, 3 vr*, gjenta fra *-* til det er 2
m igjen, 2 r.
3. p: 1 r, *2 r sammen, r+vr+r+vr i kastet fra forrige p, 2 r*,
gjenta fra *-* til det er 2 m igjen, 2 r.
Strikk videre mønster etter diagrammet (17 p) og deretter
2 p r, samtidig som det på 2. p felles jevnt fordelt til 104-108
m. Fell av fra vrangen med r m. Hekle en hempe av 5 lm
øverst i høyre side og sy en knapp i motsatt side.

eller fell av og sy sammen.

DIAGRAM

(TIL STRIKKET KRAGE)
R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Sett 2 m på en hjelpep bak
arbeidet, strikk 2 m r,
strikk m fra hjelpep r
Strikk 2 m vr sammen
Strikk 2 m r sammen

Strikkes til slutt

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
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