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3+4 TYNN ALPAKKA

SOUL

36·11 TOFARGET GENSER
DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

GARN
TYNN ALPAKKA 100% alpakka 			
		50 g = 167 meter
SOUL 68% baby alpakka 32% nylon
25 g = 177 meter
STØRRELSER

XS (S) M (L) XL (XXL)

PLAGGETS MÅL
Overvidde:
Hel lengde:
Ermelengde:

ca 86 (94) 102 (110) 118 (126) cm
ca 58 (58) 60 (62) 64 (66) cm
ca 45 (46) 47 (47) 48 (48) cm

GARNFORBRUK
Tynn Alpakka
Rust melert 139
Sand 161
Soul
Melert rust DL209
Gråbrun DL204

Hele arbeidet strikkes med dobbelt garn (en tråd av hver
kvalitet)
Kantm = Strikkes r på alle p
Økning = Ta opp tråden mellom 2 m og strikk den vridd r
eller vr (etter mønster)

4 (4) 5 (6) 7 (8) nøster
3 (3) 4 (5) 6 (7) nøster
3 (4) 5 (6) 7 (8) nøster
3 (3) 4 (5) 6 (7) nøster

PINNEFORSLAG		Rundp nr 3 og 4
Strømpep nr 3 og 4
Liten rundp nr 3 til halskanten
STRIKKEFASTHET

20 m mønster på p nr 4 = 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

BAKSTYKKET

FORSTYKKET

Legg opp 44 (48) 52 (56) 60 (64) m med rust 139

Legg opp 44 (48) 52 (56) 60 (64) m med farge 2 og 44 (48)

+ DL209 (=farge 1) og 44 (48) 52 (56) 60 (64) m med sand

52 (56) 60 (64) m med farge 1 på p nr 3. Strikk forstykket fram

161 + gråbrun DL204 (=farge 2) på p nr 3. Strikk bakstykket

og tilbake over alle 88 (96) 104 (112) 120 (128) m og tvinn

fram og tilbake over alle 88 (96) 104 (112) 120 (128) m

trådene på vrangen ved fargeskiftet for å unngå hull i arbeidet.

og tvinn trådene på vrangen ved fargeskiftet for å unngå hull

Strikk mønster etter diagrammet med 1 kantm i hver side. Strikk

i arbeidet. Strikk mønster etter diagrammet innenfor 1 kantm

med farge 1 over de første 44 (48) 52 (56) 60 (64) m, skift til

i hver side. Strikk med farge 2 over de første 44 (48) 52 (56)

farge 2, begynn forfra på mønsteret igjen og strikk over de

60 (64) m, skift til farge 1, begynn forfra på mønsteret igjen

resterende 44 (48) 52 (56) 60 (64) m. NB! Skift til p nr 4 etter

og strikk over de resterende 44 (48) 52 (56) 60 (64) m. NB! Skift

de første 9 p i mønsteret. Strikk videre med denne inndelingen

til p nr 4 etter de første 9 p i mønsteret. Strikk videre med denne

til arbeidet måler 52 (52) 54 (56) 58 (60) cm. Fell av de midterste

inndelingen til arbeidet måler ca. 55 (55) 57 (59) 61 (63) cm.

14 (18) 20 (22) 26 (28) m til halsen og strikk hver side ferdig for

Skrå til skuldrene fra ytterkantene på hver 2. p med 8,8,7,7

seg. Fell videre til halsringning på hver 2. p med 3,2,1,1 m.

(8,8,8,8) 9,9,9,8 (10,10,9,9) 10,10,10,10 (11,11,11,10) m = 28 (32)

NB! Når arbeidet måler 55 (55) 57 (59) 61 (63) cm, skrås

34 (36) 40 (42) m igjen på midten. Sett disse m på en hjelpetråd

det til skuldre som på bakstykket. Strikk andre siden tilsvarende,

og strikk forstykket.

men speilvendt.
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DIAGRAM
1. p = vrangen

Gjenta

Strikk til slutt

Begynn her

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Ta 1 m vr løs av p med garnet bak arbeidet

ERMENE

MONTERING OG HALSKANT

Høyre erme: Legg opp 41 (41) 45 (45) 45 (45) m med farge

Sy sammen på skuldrene og sy i ermene.

1 på p nr 3 og strikk fram og tilbake i mønster etter diagrammet

Pass på at midten på ermet møter skuldersømmen.

og med 1 kantm i hver side. Skift til p nr 4 etter de første 9 p.

Sy sammen i sidene.

Når arbeidet måler 4 cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm.

Halskant: Sett m fra hjelpetråden på p nr 3 og strikk

Øk videre på hver 2. (2.) 2. (2.) 1,5. (1,5.) cm til det er i alt 75 (79)

opp 72 (76) 76 (80) 80 (84) m med farge 1 langs

83 (87) 93 (95) m på p. Strikk de økte m med i mønsteret etter

halsringningen = 100 (108) 110 (116) 120 (126) m.

hvert som det økes. Strikk til ermet måler 45 (46) 47 (47) 48

Strikk rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr til kanten måler

(48) cm (eller ønsket lengde). Fell løst av. Strikk venstre ermet

12 cm. Fell av i vrangbordstrikk til en kant som

likt, men med farge 2.

ikke strammer. Brett kanten dobbelt mot vrangen
og sy til med løse sting.
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FOTO: ANNE LISE NORHEIM | STYLING, HÅR OG MAKEUP: NINA KVESETH, TEAM MODERN DESIGN | MODELLER: EVERYBODY | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN | REPRO OG TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI
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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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