VEST OG
JAKKE
MODELL 35∙02+06

OPPSKRIFT

#DUSTOREALPAKKA #DSA
#HOUSEOFYARN_NORWAY

4,5+6+8

4,5+8 ALPAKKA FUR ALPAKKA TWEED

35·02+06 VEST & JAKKE
DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

GARN

ALPAKKA FUR
59% alpakka, 41% merinoull
50 gram = 60 meter
ALPAKKA TWEED
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal
50 gram = 80 meter

STØRRELSER
PLAGGETS MÅL
Overvidde
Jakke ca
Vest ca
Hel lengde
Jakke ca
Vest ca
Ermelengde ca
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Rundp nr 6 til halskanten

XL (XXL)

88 (97) 105 (114) 122 (130)
86 (95) 103 (112) 120 (128)

cm
cm

43 (44) 45
62 (63) 64
46 (47) 48

(46) 47
(65) 66
(49) 50

(48)
(67)
(51)

cm
cm
cm

16

(17)

18

(19)

nøster

3

(3)

4

(4)

nøster

(6)

6

(7)

7

(8)

nøster

(1)

2

(2)

2

(3)

nøster

GARNFORBRUK
Jakke
ALPAKKA FUR
Grå 201
14 (15)
ALPAKKA TWEED
Grå 102
2
(2)
Vest
ALPAKKA FUR
Brun 206
5
ALPAKKA TWEED
Brun 112
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VEST (35·02)
FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 95 (105) 113 (123) 132 (141) m med Alpakka Fur på
p nr 8. Sett et merke i hver side med 47 (53) 57 (61) 68 (71) m
til bakstykket og 24 (26) 28 (31) 32 (35) m til forstykkene.
Strikk fram og tilbake i glattstrikk samtidig som det felles 1 m
i begynnelsen og slutten av p på hver 8. (8.) 7. (6,5.) 6,5. (6,5.)
cm i alt 7 (7) 8 (9) 9 (9) ganger.
Når arbeidet måler 41 cm (likt for alle størrelser) deles
arbeidet ved sidemerkene og for- og bakstykke strikkes ferdig
hver for seg.

BAKSTYKKET
Fell av 2 m i begynnelsen på de neste 2 p = 43 (49) 53 (57)
64 (67) m. Strikk til arbeidet måler 61 (62) 63 (64) 65 (66) cm
og fell deretter av.

TILBEHØR

2 hempesett til jakken
Vi har brukt K372930 fra Hjelmtvedt

STRIKKEFASTHET
11 m glattstrikk med Alpakka Fur på p nr 8 = 10 cm
14 m rillestrikk med Alpakka Fur på p nr 6 = 10 cm
18 m glattstrikk med Alpakka Tweed på p nr 4,5 = 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

FORSTYKKENE
Fell 2 m i siden og strikk videre som før (husk fellingene ved
forkanten) til arbeidet måler 61 (62) 63 (64) 65 (66) cm. Fell av.

MONTERING OG KANTER
Sy sammen på skuldrene. Strikk opp ca. 18 m for hver
10 cm med Alpakka Tweed på p nr 4,5 rundt hele åpningen
på vesten (begynn midt bak i nakken, strikk opp m langs
nakken, venstre forkant, oppleggskanten nede på forstykkene
og bakstykket, opp langs høyre forkant og siste halvdel av
nakken til slutt. Sett et merke over 1 m i ‘hjørnet’ nederst på
forstykkene. Strikk 5 omganger rundt i glattstrikk samtidig
som det økes 1 m på hver side av merkem på de første 3
omgangene og felles 1 m på hver side av merkem på de siste
2 omgangene. Fell av til en kant som ikke strammer.
Brett kanten dobbelt og sy til på vrangen med løse sting.
Strikk tilsvarende kanter rundt ermehullene, men her uten
økninger/fellinger. Fest alle løse tråder på vrangen.
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FORSTYKKENE
Fell til ermehull i siden som på bakstykket = 19 (19) 22 (24) 24
(24) m. Strikk til arbeidet måler 35 (36) 37 (38) 39 (40) cm. Fell
av ved forkanten på hver 2. p 3,2,1,1 (3,2,1,1) 3,3,2,1 (3,3,2,1)
3,3,2,1 (3,3,2,1) m = 12 (12) 13 (15) 15 (15) m.
Strikk til arbeidet måler 42 (43) 44 (45) 46 (47) cm. Fell av
og strikk det andre forstykket på samme måte.

ERMENE
Legg opp 28 (28) 30 (32) 32 (33) m med Alpakka Fur på p
nr 8. Strikk rundt i glattstrikk, samtidig som det økes 2 m midt
under ermet (først og sist på omgangen) på hver 5. (4,5.) 5. (5)
4,5. (4.) cm til det er i alt 44 (46) 48 (50) 52 (55) m
i omgangen. Strikk til ermet måler 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm.
Del arbeidet midt under ermet og strikk videre fram og tilbake.
Fell i hver side på hver 2. p 2,2 (3,2) 3,2 (3,2) 3,3,2 (4,3,2) m og
videre 1 m i hver side på hver 2. p til ermetoppen måler 12 (13)
14 (14) 15 (15) cm. Fell av og strikk det andre ermet på samme
måte.

MONTERING OG KANTER
Sy sammen på skuldrene og sy i ermene.

HALSKANT
Strikk opp ca 14 m for hver 10 cm med Alpakka Fur på p nr 6
langs halsringningen og nakken og strikk fram og tilbake i
rillestrikk til kanten måler 10 cm. Fell av til en kant som ikke
strammer. Brett halskanten dobbelt og sy avfellingskanten til
vrangen med løse sting.
Strikk opp ca. 18 m for hver 10 cm med Alpakka Tweed på
p nr 4,5 langs oppleggskanten nede på for- og bakstykkene.

JAKKE (35·06)

Strikk 5 p glattstrikk og fell deretter av. Brett kanten dobbelt og

FOR- OG BAKSTYKKE

oppleggskantene nede på ermene og langs forkanten (stikk

Legg opp 125 (139) 148 (161) 174 (183) med Alpakka Fur på
p nr 8. Strikk fram og tilbake i glattstrikk. På hver 5. cm felles

sy til på vrangen med løse sting. Strikk tilsvarende kanter langs
opp m fra kanten nede, forkanten og halskanten). Fest alle løse
tråder på vrangen. Sy hemper i halskanten.

7 (8) 8 (9) 10 (10) m jevnt fordelt på p i alt 4 ganger = 97 (107)
116 (125) 134 (143) m. Strikk til arbeidet måler 22 cm
(likt for alle størrelser). Del arbeidet i sidene med 24 (26) 29 (31)
33 (35) m til hvert forstykke og 49 (55) 58 (63) 68 (73)
m til bakstykket og strikk hver del ferdig for seg.

BAKSTYKKET
Fell til ermehull i sidene på hver 2. p med 2,2,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1
(3,2,1,1) 3,3,2,1 (4,3,2,1,1) m = 39 (41) 44 (49) 50 (51) m.
Strikk til arbeidet måler 42 (43) 44 (45) 46 (47) cm. Fell av.
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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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