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MODELL 35∙01

OPPSKRIFT
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4+5 ALPAKKA TWEED

35·01 DAMEGENSER
DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

GARN

ALPAKKA TWEED 50% alpakka, 30% ull,
20% donegal 50 gram = 80 meter

STØRRELSER

XS

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengdeca
Ermelengde ca

85 (90)
58 (58)
48 (49)

96 (106) 115 (125) cm
60 (62) 64 (66) cm
50 (51) 52 (53) cm

GARNFORBRUK
Grå 101

10

11

PINNEFORSLAG

(S)

(10)

M

(L)

(12)

XL (XXL)

13

(14) nøster

Rundp og strømpep nr 4 og 5.
Liten rundp nr 4 til halsen.

STRIKKEFASTHET 17 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm

Sjekk 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

BOLEN

BÆRESTYKKET

Legg opp 144 (152) 164 (180) 196 (212) m på p nr 4. Strikk 5

Sett alle delene inn på rundp nr 5. Først venstre erme,

omganger rundt i glattstrikk og 5 omganger vrangbordstrikk

forstykket, høyre erme og bakstykket til slutt = 224 (240)

med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 5 og strikk videre rundt i glattstrikk.

260 (284) 308 (332) m. Strikk 1 omgang glattstrikk over alle

Sett et merke i hver side med 72 (76) 82 (90) 98 (106) m til

m, samtidig som det strikkes 2 m r sammen i alle sammen-

for- og bakstykket. Strikk til arbeidet måler 41 (42) 43 (43) 44

føyningene (1 m fra ermet strikkes sammen med 1 m fra

(44) cm. Fell av 8 m i hver side til ermehull (4 m på hver side

for-/bakstykket) = 220 (236) 256 (280) 304 (328) m. Sett et

av merkene). Legg arbeidet til side og strikk ermene.

merke over 1 m i alle sammenføyningene. Videre felles 8 m
på hver 2. omgang slik: *Strikk til 1 m før den avmerka m,

ERMENE

ta 1 m løs av p, strikk 2 m r sammen, trekk den løse m over*,

Legg opp 40 (40) 40 (44) 44 (44) m på strømpep nr 4

gjenta fra *-* ut omgangen. Fell slik til det er 124 (124) 128

og strikk 5 omganger rundt i glattstrikk og 5 omganger

(128) 128 (136) m igjen i omgangen. Skift til p nr 4 og strikk

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 5 og strikk videre

1 omgang glattstrikk, samtidig som det felles jevnt fordelt

i glattstrikk til arbeidet måler 48 (49) 50 (51) 52 (53) cm,

til 96 (100) 100 (104) 104 (108) m. Strikk 4 omganger vrang-

samtidig som det økes 2 m midt under ermet (først og sist

bordstrikk med 2 r, 2 vr og deretter 5 omganger glattstrikk.

i omgangen) på ca hver 5,5. (4,5.) 3,5. (4.) 3,5. (3.) cm til

Fell av til en kant som ikke strammer.

det er i alt 56 (60) 64 (68) 72 (76) m i omgangen. Fell av
8 m midt under ermet (de første og siste 4 m i omgangen),

MONTERING

legg arbeidet til side og strikk det andre ermet likt.

Sy sammen under ermene.
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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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