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FAERYTALE

ALPAKKA FUR

37·08 KÅPE, LUE OG VOTTER
DESIGN

Kari Haugen

GARN

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

STØRRELSER
Kåpe
Lue og votter

2
2-4

(4)
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6
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PLAGGETS MÅL
Overviddeca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

66
44
23

(70)
(48)
(26)

74
52
29

(78)
(56)
(32)

cm
cm
cm

7

(8)

9

(10) nøster

3

(4)

5

(6) nøster

GARNFORBRUK
Hele settet
ALPAKKA FUR
Natur 202
FAERY TALE
Naturhvit 701
PINNEFORSLAG

STRIKKEFASTHET
10 m rillestrikk med dobbelt garn (1 tråd av hver kvalitet) = 10 cm
11 fm med dobbelt garn (2 tråder Faerytale) = 10 cm
TILBEHØR

Ca 4-6 store knapper.
Vi har brukt K380214 fra Hjelmtvedt.

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,
fm = fastmaske, lm=luftmaske

Rundp nr 9.
Heklenål 5,5 mm

K ÅPE
FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 77 (85) 93 (101) m med 1 tråd Alpakka Fur og 1 tråd
Faerytale på p nr 9 og strikk fram og tilbake rillestrikk (strikk r
på alle p). Sett en merketråd i hver side med 19 (21) 23 (25) m
til hvert forstykke og 39 (43) 47 (51) m til bakstykket. La
merketrådene følge med oppover. Når arbeidet måler 9 (8) 7
(6) cm, skal det felles 1 m på hver side av merketrådene = til
sammen 4 m felt. Gjenta disse fellingene hver 9. (8.) 7. (6.)
cm 2 (3) 4 (5) ganger til = 65 (69) 73 (77) m. Strikk til arbeidet
måler 32 (35) 38 (41) cm. Videre strikkes for - og bakstykke
hver for seg med 16 (17) 18 (19) m til hvert forstykke og 33
(35) 37 (39) m til bakstykket.

FORSTYKKER
Strikk rett opp til ermehullet måler 8 (9) 9 (10) cm. Fell til
halsen 4 (4) 5 (5) m 1 gang og deretter 1 m hver 2. p 2
ganger = 10 (11) 11 (12) m igjen. Strikk til ermehullet måler 12

BAKSTYKKET
Strikk rett opp til bakstykket er ca. 2 cm kortere enn
forstykkene. Fell av de midterste 11 (11) 13 (13) m. Strikk hver
side for seg slik: Fell 1 m til nakken = 10 (11) 11 (12) m igjen.
Strikk til bakstykket er like langt som forstykkene. Fell av.

ERMENE
Legg opp 13 (15) 17 (19) m med 1 tråd Alpakka Fur og 1 tråd
Faerytale på p nr 9. Strikk fram og tilbake rillestrikk. Øk 1 m i
hver side hver 3. (3,5.) 4. (4,5.) cm 6 ganger = 25 (27) 29 (31)
m. Strikk til ermet måler 23 (26) 29 (32) cm. Fell av.

KNAPPEKANT
Hekle med 2 tråder Faerytale 5 rader fm langs venstre forkant.

KANT MED KNAPPHULL
Hekles som knappekant, men på 3. rad lages 5-6 knapphull
jevnt fordelt. Knapphull lages slik: Hekle 2 lm, hopp over 2 m.
Neste rad hekles 2 fm rundt lm-buen.

(13) 14 (15) cm. Fell av.
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ØREKLAFFER
Merk av 'midten' på øreklaffene = ca ¼ av luens omkrets
(målt fra midt bak/midt foran). Hekle med 2 tråder Faerytale 4
fm før merket og 4 fm etter. Hekle fram og tilbake 4 rader
fm. Fell deretter inn i sidene ved å hoppe over 1. fm i
begynnelsen av raden 2 ganger. Klipp av tråden. Hekle fm fra
begynnelsen av klaffen og hele veien rundt.
Tvinn to snorer og sett dem i klaffene.

ØRER
Hekle med 2 tråder Faerytale direkte på luen. Start nederst i
sidesømmene (spissene) og hekle 7 (8) fm. Hekle fram og

KRAGE

tilbake 3 (4) rader. Fell inn i sidene ved å hoppe over 1. m i

Sy sammen på skuldrene. Strikk opp ca. 5 m pr. 5 cm rundt

begynnelsen på hver rad. Hekle til det står 3 m igjen på

halsen med 1 tråd Alpakka Fur og 1 tråd Faerytale på p nr 9.

raden. Klipp av tråden. Start ved begynnelse av øret og hekle

Strikk fram og tilbake rillestrikk ca. 6 (7) 8 (8) cm. Fell av uten

fram og tilbake 2 rader fm over hele kanten. Avslutt og

å stramme. Hekle en kant i fm med 2 tråder Faerytale rundt

begynn hver rad med 1 fm ned i selve luen.

kragen. La hver fm gå ca. 1 cm inn på arbeidet. Start på
toppen av kanten med knapphull og hekle hele veien rundt.

LOMMER
Legg opp med 2 tråder Faerytale 9 (10) 12 (13) lm. Hekle 2
ekstra lm, snu og hekle 9 (10) 12 (13) fm tilbake. Snu med 1
lm og hekle fm fram og tilbake til arbeidet måler 7 (8) 9 (10)
cm. Hekle 2 omganger fm rundt hele lommen. For å unngå
at det strammer i hjørnene, hekles 1-2 fm ekstra der.

MONTERING
Sy lommene på kåpa i passe høyde. Sy i knapper.

VOTTER
Legg opp 16 (18) m med med 1 tråd Alpakka Fur og 1 tråd
Faerytale på p nr 9. Strikk rillestrikk fram og tilbake 7 (9) cm.
Del arbeidet i to deler med 8 (9) m til hver del. Strikk hver del
slik: Fortsett med rillestrikk og fell 1 m begynnelsen av hver p
til alle m er felt.
Sy sammen i siden, men la en ca. 2 cm lang åpning til
tommel stå igjen. La det være ca. 2 (3) cm før tommelhullet.
Hekle 4 (5) omganger fm med 2 tråder Faerytale rundt
kanten på votten.

TOMMEL
Hekle rund fm med 2 tråder Faerytale i åpningen
til tommel. Hekle høyden på tommelen og fell inn med
å hoppe over annenhver m til det står 3 m igjen.
Dra tråden gjennom disse m.

LUE
Legg opp 44 (48) m med 1 tråd Alpakka Fur og 1 tråd Faerytale på
p nr 9. Strikk rillestrikk fram og tilbake til arbeidet måler 14 (16) cm.
Del arbeidet opp 4 like deler og strikk videre hver del for seg slik:
Fell inn til en spiss ved å strikke 2 r sammen i begynnelsen av hver
p til det står 3 m igjen på p. Ta 1 m løs av, strikk 2 m r sammen,
trekk den løse m over. Sy sammen lua midt bak og sy sammen
spissene på vrangen (som en stjerne i toppen av lua). Hekle med 2
tråder Faerytale rundt kanten på lua med 3 omganger fm.
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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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