BARNEVEST
MODELL 35∙05

OPPSKRIFT

#DUSTOREALPAKKA #DSA
#HOUSEOFYARN_NORWAY

4,5+8

4,5+8

ALPAKKA TWEED ALPAKKA FUR

35·05 BARNEVEST
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

2

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca

60
34

(4)

6

(8)

år

(64)
(38)

68
41

(72)
(48)

cm
cm

GARNFORBRUK
ALPAKKA FUR
Aubergine 208
ALPAKKA TWEED
Grålilla 106

3

(3)

4

(5) nøster

1

(1)

1

(2) nøster

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 4,5 og 8

TILBEHØR

1 hempesett.
Vi har brukt K372930 fra Hjelmtvedt.

STRIKKEFASTHET

11 m glattstrikk med Alpakka Fur
på p nr 8 = 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

FOR- OG BAKSTYKKE

KANTER

Legg opp 66 (70) 76 (80) m med Alpakka Fur på p nr 8.

Strikk opp ca 18 m for hver 10 cm med Alpakka Tweed på

Strikk fram og tilbake i glattstrikk til arbeidet måler 26 (29)

p nr 4,5 rundt hele åpningen på vesten (begynn midt bak

32 (35) cm. Neste p (fra retten) strikkes slik: Strikk 14 (15)

i nakken, strikk opp m langs venstre side av halsen, ned

16 (17) m (høyre forstykke), fell av 6 m, strikk 26 (28) 32 (34)

langs venstre forkant, oppleggskanten nede på forstykkene

m (bakstykket), fell av 6 m, strikk de siste 14 (15) 16 (17) m

og bakstykket, opp langs høyre forkant og høyre side av

(venstre forstykke). På neste p: Strikk 14 (15) 16 (17) m,

halsen til slutt. Sett et merke over 1 m i ‘hjørnene’ mellom

legg opp 20 (22) 24 (26) nye m, strikk 26 (28) 32 (34) m,

forstykke og halsringning og nederst på forstykkene.

legg opp 20 (22) 24 (26) nye m , strikk de siste 14 (15) 16

Strikk 5 omganger rundt i glattstrikk over alle m samtidig

(17) m. Strikk videre over alle 94 (102) 112 (120) m til arbeidet

som det økes 1 m på hver side av merkem på de første

måler 28 (31) 34 (37) cm. Fell 15 (16) 18 (20) m jevnt fordelt

3 omgangene og felles 1 m på hver side av merkem på de

på p = 79 (86) 94 (100) m. Videre skal det felles 15 (16) 18

siste 2 omgangene. Fell av til en kant som ikke strammer.

(20) m jevnt fordelt på p på hver 2. (2.) 2,5. (3.) cm ytterligere

Brett kanten dobbelt og sy til på vrangen med løse sting.

2 ganger = 49 (54) 58 (60) m. Strikk 2 (2) 2,5 (3) cm til

Strikk tilsvarende kanter rundt ermehullene, men her uten

og fell så jevnt fordelt til 34 (37) 42 (46) m. Fell av.

økninger/fellinger. Fest alle løse tråder på vrangen og sy
en hempe øverst i halskanten.
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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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