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HJELPEP ALPAKKA TWEED

35·14 HERREGENSER
DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

GARN

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

STØRRELSER

S

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

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

GARNFORBRUK
Grågrønn
103 (farge 1)
Gyllen gulgrønn
111 (farge 2)
Terracotta
109 (farge 3)

(M)

L

(XL)

XXL

102 (108)
64 (65)
49 (51)

117
67
52

(124)
(69)
(53)

133
71
54

16

18

(19)

20 nøster

(17)

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

cm
cm
cm

1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 4 og 5.
Hjelpep

TILBEHØR

2 knapper. Vi har brukt K370384
fra Hjelmtvedt

STRIKKEFASTHET

17 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm

BOLEN

15,14,13 (16,15,14) 17,16,15 m = 38 (40) 42 (44) 46 m igjen

Legg opp 172 (184) 200 (212) 224 m med farge 1 på p nr 4

på midten. Sett disse m på en hjelpetråd og strikk forstykket.

og strikk 5 omganger rundt i glattstrikk. Strikk så 4 omganger
vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 5 og strikk mønster

FORSTYKKET

A etter diagrammet (5 omganger). Strikk så 1 omgang vr,

Strikk fram og tilbake som før og legg opp nye m til kantm

samtidig som det økes jevnt fordelt til 216 (232) 248 (264)

i sidene som på bakstykket. Når arbeidet måler 48 (48) 50

280 m. Sett et merke ved omgangens begynnelse. Strikk

(51) 52 cm settes de midterste 24 (26) 28 (28) 30 m på en

neste omgang slik: *16 (16) 20 (20) 24 m i mønster B, 76 (84)

hjelpetråd og strikk hver side ferdig for seg.

84 (92) 92 m i mønster C, 16 (16) 20 (20) 24 m i mønster D.
Sett et merke (=høyre side) og gjenta fra * en gang til (108

Venstre side: Legg opp 1 ny m (=kantm) ved halsen. Fell 1 m

(116) 124 (132) 140 m til bak- og forstykket). Strikk videre med

ved å strikke 2 m r sammen innenfor denne m på hver 2. cm

denne inndelingen til arbeidet måler 41 (41) 42 (43) 44 cm.

i alt 7 (7) 7 (8) 8 ganger (der flettemønsteret blir berørt av

Del arbeidet ved sidemerkene og strikk for- og bakstykket

fellingene skal m strikkes i glattstrikk). Når arbeidet måler 64

ferdig hver for seg.

(65) 67 (69) 71 cm skrås det til skuldrene som på bakstykket.
Strikk høyre side tilsvarende, men speilvendt (ved kanten

BAKSTYKKET

i halsen felles det ved å strikke 2 m vridd r sammen).

Strikk fram og tilbake som før, samtidig som det på 1. p
legges opp 1 ny m i hver side til kantm (som strikkes r på alle

ERMENE

p). Strikk til arbeidet måler 64 (65) 67 (69) 71 cm. Skrå til

Legg opp 44 (44) 48 (48) 48 med farge 1 på p nr 4 og strikk

skuldrene fra ytterkantene på hver 2. p med 13,12,11 (14,13,12)

5 omganger rundt i glattstrikk og 4 omganger vrangbord
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sammen, 1 kast, 2 m r sammen, strikk som før ut p. På neste
p strikkes 1 r + 1 vr i kastet.
Strikk til kanten måler 16 (17) 17 (18) 19 cm. La m vente mens
andre siden strikkes.
Strikk opp 1 m fra baksiden av hver av de 24 (26) 28 (28) 30
m nederst i halsen. Strikk en tilsvarende del som til andre
siden, men her med de 7 (7) 7 (8) 8 økningene i høyre side
(i slutten på p fra retten) og uten knapphull. Denne delen skal
ligge under knapphullskanten. Når arbeidet måler 16 (17) 17
(18) 19 cm, settes m fra hjelpetråden på bakstykket og fra
andre siden foran på p og det strikkes videre 12 cm i mønster
over alle 100 (106) 112 (116) 122 m (pass på at mønsteret
stemmer på hver side av bakstykkets m). Fell av til en kant
som ikke strammer. Sy sidene nede i halsen til forstykket.
Fest alle løse tråder på vrangen og sy i knapper.

strikk med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 5 og strikk videre mønster
E rundt etter diagrammet, samtidig som det økes 2 m midt
under ermet (først og sist på omgangen) på hver 3,5. (3,5.)
3,5. (3.) 3. cm til det er i alt 68 (70) 74 (78) 82 m i omgangen.
Strikk de økte m med i mønsteret etter hvert. Strikk til ermet
måler 49 (51) 52 (53) 54 cm. Fell av og strikk det andre ermet
likt.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. Pass på at midten
av ermet treffer skuldersømmen.

KRAGE
Sett de 24 (26) 28 (28) 30 m fra hjelpetråden på forstykket
på en liten rundp nr 4. Sett et merke i denne omgangen til å
måle etter. Strikk fram og tilbake i mønster E etter diagrammet
(1. p strikkes r fra vrangen), samtidig som det økes 1 m
i høyre side (i begynnelsen på p fra retten) på hver 2. cm
i alt 7 (7) 7 (8) 8 ganger = 31 (33) 35 (36) 38 m. NB! Samtidig
lages knapphull i venstre side når kanten måler 2 cm og
igjen når den måler 14 (15) 15 (16) 17 cm. Hvert knapphull
lages ved å strikke til det er 6 m igjen på p, strikk 2 m vridd r
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DIAGRAM
A

Farge 1
Farge 2
Farge 3

E
Gjenta
Gjenta

Gjenta

C

Strikk 3 (4) 4 (5) 5 ganger

XXL

L (XL)
Strikk til slutt

S (M)

B

Gjenta

Gjenta

D

S (M)

L (XL)

XXL

Begynn her
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DIAGRAM
Forklaring til diagram B, C, D og E

R på retten, vr på vrangen
Strikk 2 m r sammen
Øk 1v (se egen forklaring)
Ta 1 m løs av p, strikk1 m r, trekk den løse m over
Øk 1 h (se egen forklaring)
Vr på retten, r på vrangen
Vridd r på retten, vridd vr på vrangen
Vridd vr på retten, vridd r på vrangen
Sett 4 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 4 m r, strikk m fra hjelpep r
Sett 4 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 4 m r, strikk m fra hjelpep r
Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r
Sett 2 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r

Øk 1 v: Ta opp tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk r i fremre m-lenke.

Øk 1 v: Ta opp tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk r i bakre m-lenke.
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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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