CAPE
MODELL 37∙05

OPPSKRIFT

#DUSTOREALPAKKA #DSA
#HOUSEOFYARN_NORWAY

7+8

5-6

FAERYTALE

ALPAKKA FUR

37·05 CAPE
DESIGN

Kari Haugen

GARN

FAERYTALE 100% alpakka
50 gram = 175 meter
ALPAKKA FUR 59% alpakka,
41% merinoull, 50 gram = 60 meter

STØRRELSER

2

PLAGGETS MÅL
Vidde nederst ca
Hel lengde ca

96
34

GARNFORBRUK
Dus rosa 771

(4)

6

(8)

år

(101)
(36)

106
38

(111)
(40)

cm
cm

Natur 202

FAERYTALE
3
(4)
4
ALPAKKA FUR
2
(2)
3

PINNEFORSLAG

Rundp nr 7 og 8

(5) nøster
(3) nøster

STRIKKEFASTHET
14 m i mønster med 2 tråder Faerytale på p nr 8 = 10 cm
16 m glattstrikk med 2 tråder Faerytale på p nr 8 = 10 cm
12 m glattstrikk med Alpakka Fur på p nr 8 = 10 cm
TILBEHØR

5-6 knapper
Vi har brukt K350230 fra Hjelmtvedt

Test 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

Legg opp 115 (121) 127 (133) m med Alpakka Fur på p nr 8

KANT MED KNAPPHULL

og strikk fram og tilbake rillestrikk 8 (10) 12 (14) cm.

Strikkes som knappekanten men lag knapphull tilsvarende

Skift til 2 tråder i Faerytale, strikk 1 p r fra retten hvor det økes

knappenes plassering. Knapphull kan lages slik: Strikk 2 m r

23 (28) 33 (38) m jevnt fordelt = 138 (149) 160 (171) m.

sammen, lag et dobbelt kast, strikk 2 m vridd r sammen.

Strikk mønster etter diagrammet. Merk at 1. p strikkes fra

Neste p strikkes det doble kastet som 1 r, 1 vr (eller 1 vr, 1 r).

vrangen. Det blir 13 (14) 15 (16) fletter med 1 vr m først og sist
på p. Etter 3 (3,5) 3,5 (3,5) cm skal det felles 1 m i hvert vr-felt

HETTE

mellom flettene ved å strikke 3. og 4. m vr sammen. Gjenta

Legg opp 29 (33) 37 (41) m med 2 tråder Faerytale på p nr 8

disse fellingene (strikk 2 m sammen midt i vr-feltene mellom

og strikk glattstrikk fram og tilbake. Sett et merke i 1 m midt

flettene) 5 ganger til med følgende avstand for hver gang:

på p = midtm. Etter 2 cm skal det økes 1 m på hver side av

3,3,3,3,3 (3½,3,3,3,3) 3½,3½,3½,3,3 (3½,3½,3½,3½,3½) cm.

midtm. Økingene gjøres ved å plukke opp tråden mellom 2

Det skal nå være 66 (71) 76 (81) m på p. Strikk 2 cm og

m og strikke den vridd r. Gjenta økingene hver 2. (2,5.) 2,5.

deretter 1 p til hvor det felles 1 m i hver flette = 53 (57) 61 (65)

(3.) cm i alt 9 ganger = 49 (53) 57 (61) m. Strikk til hetten

m. Skift til p nr 7 og strikk 1 r, 1 vr 6 (6) 7 (8) cm til halskant.

måler 24 (26) 28 (30) cm. Fell av. Sy sammen i toppen. Skift

Fell av, brett kanten dobbelt mot vrangen og sy fast.

til Alpakka Fur og strikk opp ca. 6 m pr. 5 cm langs kanten
foran. Strikk fram og tilbake rillestrikk 5 cm. Fell av.

KNAPPEKANT
Strikk opp ca. 8 m pr. 5 cm med dobbel Faerytale på

MONTERING

p nr 7 langs venstre forkant. NB! Det skal ikke plukkes

Sy fast hetta innenfor halskanten. Tvinn ei snor i Faerytale og

opp m langs halskanten. Strikk 1 r, 1 vr ca. 4 cm. Fell av.

tre den gjennom halskanten. Lag dusker i Alpakka Fur og sett

Merk av til 5-6 knapper.

dem i endene på snora.
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DIAGRAM

1. p strikkes
fra vrangen

Gjenta
Avslutt

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet,
strikk 2 r, strikk m fra hjelpep r
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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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