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ELASTIKK

AIR

BLING

37·03 KAPPESKJØRT OG GENSER
DESIGN

Kari Haugen

GARN

AIR 78% alpakka 22% nylon
25 gram = 235 meter
BLING 100% polyester
50 gram = 350 meter

STØRRELSER

2

PLAGGETS MÅL
Skjørt
Livvidde ca
52
Vidde kappe nederst ca 134
Hel lengde ca
22
Genser
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

56
32
25

GARNFORBRUK
Skjørt
Air gammelrosa DL105 2
eller lys grå DL122
Bling beige 3005
eller grå 3004

Genser
Air rosa DL105
eller grå DL121
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6

(8)
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(145)
(26)
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157
28
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(168)
(32)
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cm
cm
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(35)
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38
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cm
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(2)

2

(3) nøster

Bling beige 3005
eller grå 3004

1 spole til alle størrelser

TILBEHØR

Elastikk til skjørtet. 1 knapp til genser.
Vi har brukt knapper fra Hjelmtvedt;
K201438 til rosa genser og til grå genser.

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 4 og 5
Liten rundp nr 4 til halskanten

STRIKKEFASTHET

17 m med 2 tråder Air på p nr 5 = ca 10 cm
14 m med Air + Bling 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.

(3) nøster
FORKORTELSER

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

1 spole til alle størrelser

SKJØRT

220 (236) m i omgangen. Skift til p nr 5 og strikk til kappen måler

Begynn nederst med kappe 1. Legg opp litt løst 188 (204)

MONTERING

6 (6 ) 7 (9) cm. Fell av passe løst.

220 (236) m med 1 tråd Air og 1 tråd Bling på p nr 5.

Sy gjerne et fór til skjørtet eller bruk et underskjørt av tyll.

Strikk glattstrikk rundt 5 (5) 6 (8) cm. Strikk 2 r sammen
ut neste omgang = 94 (102) 110 (118) m. Strikk 1 omgang vr.
Skift til 2 tråder Air. (Lag gjerne et nøste med dobbel tråd.)
Strikk 5 (5) 6 (8) cm glattstrikk og 2 omgang vr. Strikk
glattstrikk og fell på 1. omgang 6 (8) 10 (12) m jevnt fordelt
= 88 (94) 100 (106) m. Fortsett med glattstrikk til skjørtet
måler 22 (26) 28 (32) cm. Skift til p nr 4. Strikk 1 omgang vr, 2
cm glattstrikk, 1 omgang vr og 2 cm glattstrikk. Fell av. Brett ( i vr
omgangen) kanten over på vrangen og sy fast. Sett i en elastikk.

KAPPE 2
Bruk 1 tråd Air og p nr 4. Strikk opp 1 m i hver m i den nederste av
de 2 vr omgangene strikket med 2 tråder Air. Strikk 1 omgang r og
øk samtidig masketallet til det dobbelte ved å strikke r i tråden
mellom 2 og 2 m hele veien rundt. Det skal nå være 188 (204)
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GENSER
BOLEN
Legg opp 80 (86) 90 (96) m med 1 tråd Air og 1 tråd Bling
på p nr 4 og strikk rundt 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang
vr. Skift til p nr 5 og 2 tråder Air (lag gjerne et nøste med
dobbel tråd). Øk på 1. omgang 16 (18) 20 (20) m jevnt fordelt
= 96 (104) 110 (116) m og strikk glattstrikk til arbeidet måler
22 (24) 26 (29) cm. Strikk 1 omgang til hvor det felles til
ermehull: Fell av 3 m, strikk 42 (46) 49 (52) m(forstykket),
fell av 6 m, strikk 42 (46) 49 (52) m (bakstykket), fell av 3 m.
Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

ERMENE
Legg opp 16 (18) 20 (22) m med 1 tråd Air og 1 tråd Bling
på strømpep nr 4 og strikk som kanten på bolen. Skift til
p nr 5 og 2 tråder Air. Øk på 1. omgang 4 m jevnt fordelt
og strikk glattstrikk. Øk videre 2 m midt under ermet hver
2,5. (3.) 3. (3.) cm 8 (9) 10 (11) ganger = 36 (40) 44 (48) m.
Strikk til ermet måler 25 (29) 32 (35) cm. Fell av 6 m midt
under ermet = 30 (34) 38 (42) m, legg arbeidet til side og
strikk det andre ermet på samme måte.

SAMMENSTRIKKING MED RAGLAN
Sett erme + forstykke + erme + bakstykke inn på samme
rundp = 144 (160) 174 (188) m. Fortsett rundt med glattstrikk.

HALSKANT/KRAGE

Sett en merketråd der hvor delene møtes = 4 merker.

Strikk opp ca 7 m pr 5 cm rundt halskanten med 1 tråd Air og

La trådene følge med oppover. På 2. omgang begynner

1 tråd Bling på p nr 4. Strikk frem og tilbake 1 p r fra vrangen

fellingene. Fell slik: Før merketrådene strikkes 2 m vridd

og deretter glattstrikk til kanten måler 2,5 (3) 3 (3) cm. Fell av.

r sammen, etter merketrådene strikkes 2 m r sammen = til

Strikk opp på p nr 5 med 1 tråd Air 1 m i hver m i omgangen

sammen 8 m felt i løpet av 1 omgang. Gjenta fellingene hver

med vr m (r fra vrangen) langs halskanten. Strikk glattstrikk

2. omgang til det er felt i alt 8 (9) 10 (11) ganger = 80 (88) 94

og doble på første p masketallet ved å plukke opp tråden

(100) m igjen. NB Samtidig med 4. fellingsomgang, deles

mellom 2 og 2 m og strikke den r. Øk videre på neste

arbeidet midt på bakstykket og det strikkes videre frem og

omgang 1 m i hver 2. m. Strikk til arbeidet måler 4 (4) 5 (5)

tilbake. Når alle de 8 (9) 10 (11) fellingene til raglan er gjort, skal

cm. Fell av passe løst.

10 (10) 13 (14) m midt foran felles av. Strikk hver side for seg slik:
Fell videre til halsen (samtidig som det felles til raglan)

MONTERING

2 m 1 gang og deretter 1 m til halsfellingen møter

Sy sammen under ermene.

raglanfellingen. Fell av.

Brett ca 1 m mot vrangen langs splitten bak og sy fast uten
at det vises på retten.
Brett halskanten dobbel mot retten slik at vrangsiden
kommer ut, og sy fast. Lag en hempe øverst i splitten midt
bak slik: Lag en løkke med dobbelt garn av Air. Sy deretter
knapphullssting tett i tett rundt løkken. Sy i en pen knapp.
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FOTO: ELISABETH TØNNESSEN | STYLIST: NINA KVESETH OG SIV JUNE O. SKANDSEN, TEAM MODERN DESIGN | MODELLER: EVERYBODY | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | 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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