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MIGUEL RUST GENSER

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
STERK 40 % alpakka, 40 % merinoull,
20 % nylon, 50 gram = ca 137 meter

DESIGN

Iselin Hafseld

STØRRELSER

S
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Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
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120 (130)
66
(69)
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54 cm (likt for alle størrelser)

(M)

L
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GARNFORBRUK
Brent kobber 862 11
(12)
13
(14)
Mørk brun 810
1
(1)
2
(2)
Brent oransje 842 1 nøste alle størrelser
PINNEFORSLAG

cm
cm

nøster
nøster

Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3,5

STRIKKEFASTHET 24 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm
Alternativt garn: PIMA BABY
Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller
kortere ved behov.
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

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.
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HØY HALS MED SNOR
Strikk ca 25 cm glattstrikk rundt med brent kobber
på p nr 3,5. Skift til p nr 3 og marker midt foran. Sett et merke
ca 5 cm på hver side av midten. Lag et hull ved hvert merke ved
å strikke 2 m r sammen, 1 kast. Strikk videre ca 3 cm glattstrikk
og fell løst av. Brett kanten mot vrangen og sy den til litt
nedenfor hullene.

SNOR
Klipp 1 tråd av hver farge (ca 5 m lange). Legg trådene dobbelt
rundt et dørhåndtak eller lignende slik at du får en strak line.
Tvinn trådene til de er veldig stramme. Finn midten og brett
tråden dobbel. Dra ut sidesnurrene med hånden til du har rettet
ut alle, og fått en fin jevn snor. Lag en knute i enden med løse
tråder. Fest en sikkerhetsnål i den andre enden og trekk tråden

BOLEN

gjennom halskanten. Lag en knute i enden og klipp av slik

Legg opp 240 (264) 288 (312) m med brent kobber på rundp

at den frynser seg likt i begge ender.

nr 2,5 og strikk 8 cm vrangbord rundt med 1 vridd r,
1 vr. Sett et merke i hver side med 120 (132) 144 (156) m til

MONTERING

for-og bakstykket. Skift til rundp nr 3,5 og strikk glattstrikk til

Sy sammen under ermene.

arbeidet måler ca 40 (41) 42 (43) cm. Fell av 12 m i hver side (=
6 m på hver side av merkene) = 108 (120) 132 (144) m til forog bakstykket. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 56 (58) 60 (62) m med brent kobber på strømpep
nr 2,5 og strikk 8 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Skift til
p nr 3,5 og strikk glattstrikk, samtidig som det økes 0 (6) 6 (10)
m jevnt fordelt = 56 (64) 66 (72) m. Øk 2 m på undersiden
av ermet på hver 2. (2.) 1,5. (1,5.) cm til det er 96 (108) 120 (132)
m. Strikk til arbeidet måler ca 54 cm (likt for alle størrelser). Fell
av 12 m midt under ermet (de første og siste 6 m på omgangen)
= 84 (96) 108 (120) m. Legg arbeidet til side og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET
Sett bakstykket, ene ermet, forstykket og andre ermet inn
på rundp 3,5 = 384 (432) 480 (528) m. Omgangen begynner
nå bak på høyre skulder. Strikk en omgang glattstrikk med brent
kobber og øk 4 m jevnt fordelt (1 m på hvert stykke) = 388 (436)
484 (532) m. Sett et merke ved hver sammenføyning og strikk
5 omganger mønster etter diagram A, samtidig som det felles
til raglan som beskrevet nedenfor.
NB! Tell deg ut fra midtmasken på hvert stykke hvor du skal
begynne i diagrammet når du kommer til omgang 6 (=
start bord 1) for å få mønsteret symmetrisk. Pass på at bord
2 og 3 blir midtstilt over bord 1.
Når diagram A er ferdig, strikkes resten av arbeidet i glattstrikk
med brent kobber.
Raglanfelling: Før hvert merke: Ta 1 m r løs av, 1 r, trekk den
løse m over. Etter hvert merke: Strikk 2 r sammen = 8 m felt.
Fell til raglan på hver omgang 0 (2) 3 (4) ganger og videre
på hver 2. omgang til det er felt i alt 30 (35) 40 (45) ganger =
148 (156) 164 (172) m. Strikk 1 omgang uten felling. På neste
omgang felles 10 (12) 14 (16) m jevnt fordelt = 138 (144) 150 (156)
m igjen til hals.
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DIAGRAM A

A

Midtmaske

Bord 3

Bord 2

Bord 1

Gjenta
Brent kobber 862
Brent oransje 842
Mørk brun 810

4

Garn brukt
i denne oppskriften
STERK egner seg like godt til bruksplagg til store og små, som til sokker og
gensere. Dette 4-trådsgarnet strikkes på
pinne 3,5. Garnet finnes både i melerte
og ensfargede nyanser i godt avstemte
farger.
TIPS: Alpakka er tre ganger varmere enn
saueull, og nylon-forsterkningen øker
slitestyrken. Mini Sterk er en tynnere
utgave av Sterk. Fargene er samstemte,
så nå kan du f.eks. strikke jakke i Sterk og
skjørt i Mini Sterk.

STERK
40 % alpakka
40 % merinoull 20 % nylon
Produsert i Peru
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3,5

22
50 gram = ca 137 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka, støtter du Mirasolskolen i Peru.

Sjekk også:
MIGUEL BRUN
GENSER
DSA 61-04

5

02
03
04
05
06
07
08

House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON
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