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DESIGN

Olaug Kleppe

GARN

PUS 70% Baby Alpakka, 17% Akryl,
13% Polyamid, 50 gram = 100 meter
STERK 40% Alpakka, 40% Merinoull,
20% Nylon, 50 gram = 137 meter
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PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
(målt midt bak)
Ermelengde
GARNFORBRUK
Jakke
Koksgrå 4010
Grå 807
Mørk turkis 844
Brent oransje 842
Gulgrønn 843
Gullgul 835

PUS
4
(4)
5
(6) nøster
STERK
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser

Lue
Grå 807
Mørk turkis 844
Brent oransje 842
Gulgrønn 843
Gullgul 835

STERK
1 nøste til alle størrelser
rester
rester
rester
rester

Pulsvanter
Mørk turkis 844

STERK
1 nøste til alle størrelser

PUS+STERK

PINNEFORSLAG

Rundp nr 9
Strømpep nr 3,5
Heklenål nr 3

TILBEHØR

4 store trykk-knapper til jakken

STRIKKEFASTHET Pus: 12 m glattstrikk på p nr 9 = 10 cm
Sterk: 22 m glattstrikk med mønster på p nr 3,5 = 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, p = pinne, lm = luftmaske,
kjm = kjedemaske, st = stav, fm = fastmaske

10 (11) 12 (13) økinger = 124 (137) 150 (163) m. Strikk 1 p fra

JAKKE

vrangen etter siste øking. Neste p deles arbeidet inn i for-,

Begynn øverst i halsen og legg opp 44 (49) 54 (59) m med
Pus på rundp nr 9. Strikk fra vrangen:
Ta 1 m løs av r, 1 r, videre vr til det står igjen 2 m, disse m
strikkes r. Neste p (retten) økes raglan:
Strikk 10 (11) 12 (13) r = ene forstykket, i neste m strikkes 1 r
– 1 kast – 1 r = 2 m økt, strikk 4 (5) 6 (7) r = ene ermet, øk 2
m i neste m som tidligere forklart, strikk 12 (13) 14 (15) r =
nakken, øk 2 m i neste m, strikk 4 (5) 6 (7) r = andre ermet,
øk 2 m i neste m, strikk 10 (11) 12 (13) r = andre forstykket =
8 m økt på p. Strikk vr tilbake fra vrangen over alle m unntatt

bakstykke og ermer:
Strikk 20 (22) 24 (26) m = ene forstykket, fell av de neste 24
(27) 30 (33) m med r m = ene ermet, strikk 36 (39) 42 (45) m
= bakstykket, fell av de neste 24 (27) 30 (33) m = andre
ermet, strikk de siste 20 (22) 24 (26) m = andre forstykket.
Strikk for- og bakstykket ferdig først. Fortsett med glattstrikk
som før, men legg opp 6 nye m under hvert erme på første
p = i alt 88 (95) 102 (109) m på for- og bakstykket. Når
arbeidet måler oppgitt lengde midt bak, slutt med en p vr fra
vrangen, felles av fra retten med r m.

de 2 første og siste m som strikkes som forklart på 1. p.
Fortsett fram og tilbake med glattstrikk og øk på p fra retten
raglan i den midterste m (kastet) i alle 4 «hjørnene» til i alt
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ERMENE

MONTERING

Strikkes ovenfra og ned i Sterk.

Sy kragen til rundt halsen med et passe mellomrom midt

Legg opp 56 (62) 66 (72) m med grå på strømpep nr 3,5.

foran (se bilde).

Strikk rundt mønster etter diagram A, se pilen på

Brett mot vrangen langs den vr omgangen nederst på

diagrammet som viser midt på ermet og tell ut til siden hvor

ermene og sy til på vrangen.

du skal begynne på mønsteret. Siste m på omgangen strikkes

Sy i ermene slik at de ligger litt under det som er strikket i

hele tiden vr og det felles 1 m på hver side av denne ca hver

Pus. Sy på lommene.

2,5 (2,5) 2,5 (2) cm 8 (10) 11 (13) ganger = 40 (42) 44 (46) m
igjen. Når ermet måler ca oppgitt lengde, slutt med et helt av
de små mønstrene, eller en stripe, fortsett med grå. Strikk
2 omganger glattstrikk, 1 omgang vr, 2,5 cm glattstrikk. Fell av
med r m. Strikk det andre ermet på samme måte

HEKLET «KNAPP»
Hekle en mørk turkis, en gulgrønn, en brent oransje og en
gullgul:
Legg opp 4 lm med heklenål nr 3. Sett sammen til en ring
med 1 kjm i 1.lm.
1. omgang: 1 lm, videre hekles 8 fm rundt ringen, hekle også

KRAGE
Legg opp 84 (94) 104 (114) m med Pus på p nr 9. Strikk
mønster etter diagram B fram og tilbake. Når kragen måler
ca 7 (8) 9 (10) cm, felles på en p fra retten 1 m i hvert av de
vr-feltene ved å strikke 2 m vr sammen. Strikk 1 p r, fell stramt
av med r m.

over endetråden. Sett sammen med 1 kjm i 1.lm.
2. omgang: 3 lm, videre 2 st i hver fm omgangen rundt. Sett
sammen med 1 kjm i den øverste av de 3 første lm.
Trekk sammen endetråden slik at «knappen» blir helt tett i
midten.
Sy i trykk-knappene og sy en heklet «knapp» over hver
trykk-knapp.

LOMMER
Legg opp 12 (12) 16 (16) m med Pus på p nr 9. Strikk fra
retten:
1 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt siste gang med 2 r, 1 vr.
Neste p (vrangen) strikkes:
1 r, *2 vr, 1 r – øk 1 m ved å løfte opp tverrtråden før neste m
og strikke den vridd r – 1 r*, gjenta fra *-*. Slutt med 2 vr, 1 r
= 2 (2) 3 (3) m økt og 14 (14) 19 (19) m på p. Fortsett med
mønster etter diagram B til lommen måler 9 (10) 11 (12) cm.
Fell på en p fra retten 1 m i hvert vr-felt ved å strikke 2 m vr
sammen.
Fell av fra vrangen med r m.

HOUSE OF YARN | DU STORE ALPAKKA | 34·17 RAGLANDJAKKE, LUE & PULSVANTER

3

LUE

PULSVANTER

Legg opp 88 (96) 104 (112) m med mørk turkis på liten rundp

Legg opp 34 (36) 38 (40) m med mørk turkis på strømpep nr

eller strømpep nr 3,5. Strikk rundt 2 cm 1 vridd r, 1 vr. Fortsett

3,5. Strikk glattstrikk rundt. Når arbeidet måler 10 (11) 12 (13)

rundt med mønster etter diagram A etter diagrammet til luen

cm, felles 5 m til tommel. På neste omgang legg opp 5 nye

måler ca 14 (16) 18 (20) cm, slutt med et helt av de små

m over «hullet». Strikk 2 (2) 2,5 (2,5) cm glattstrikk. Fell av

mønstrene, eller en stripe. Fortsett med grå og glattstrikk.

med r m og strikk den andre pulsvanten på samme måte.

Strikk 2 omganger. Neste omgang strikkes 2 r, 2 r sammen
= 22 (24) 26 (28) m felt og 66 (72) 78 (84) m igjen.
Strikk 2 omganger uten felling. Neste omgang strikkes 1 r, 2 r
sammen. Strikk 1 omgang, neste omgang 2 r sammen.
Strikk 1 omgang, neste omgang 2 r sammen. Klipp av tråden,
trekk den gjennom resten av m og fest den godt. Lag en
grønn dusk, diameter ca 3-4 cm og sy den i toppen.

DIAGRAM

B

Gjenta

Slutt her

Gjenta

Gjenta

A

Diagram A
Grå
Gullgul
Gulgrønn
Brent oransje
Mørk turkis

Begynn her

Midt på
ermet

Gjenta

Diagram B
R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
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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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