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STERK & AIR
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DSA-M30-04
RIBBESTRIKKET SKJERF
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
STERK 40 % alpakka, 40 % merinoull, 20 %
nylon, 50 gram = ca 137 meter
AIR 78 % suri alpakka, 22 % nylon,
25 gram = ca 235 meter

DESIGN

Sidsel J. Høivik

STØRRELSER

One size

PLAGGETS MÅL
Bredde ca
Hel lengde ca

15 cm
182 cm + frynser

GARNFORBRUK
STERK
Lys blå 848
Natur 806
Lys beige melert 845
AIR
Håndmalt blåtoner DL181
Natur DL101
Sand/rosa melert DL180

50 g
50 g
150 g
25 g
25 g
50 g

PINNEFORSLAG
		

Stor rundp nr 5
Heklenål nr 4,5

STRIKKEFASTHET
		

26 m vrangbordstrikk 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.
FORKORTELSER

Se side 4

© 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.

Gratulerer!
Du har valgt å strikke en klassiker fra
vårt rikholdige Du Store Alpakka-arkiv.
Dermed kan det hende at fargene som
er brukt i oppskrifta, har gått ut. Husk at
du finner mange fine alternative farger
i fargekartet på dustorealpakka.no.
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KJERF
Design: SIDSEL J. HØIVIK
Fargebilde side 9

Legg opp 40 m med farge 1 (1 tråd lys blå STERK og 1 tråd
håndmalt AIR) på p nr. 5 og strikk vrangbordstrikk 1 r, 2 vr, *
2 r, 2 vr *, gjenta fra * til * p ut og avslutt med 1 r. Strikk frem
5
MIRASOL
og tilbake i vrangbordstrikk. Strikk4,52 p med
farge
1, 2+ AIR
p med

farge 2 (natur STERK og AIR). Bytt til farge 3 (lys melert beige
STERK og sand/rosamelert AIR) og strikk vrangbordstrikk frem

og182
tilbake
arb måler ca 180 cm, eller til ønsket lengde.
engde: ca
cm +tilfrynser
Strikk da 2 p med farge 2 og videre 2 p med farge 1. Fell løst
av i vrangbordstrikk med farge 1.

p nr 5, heklenål nr 4,5.

HEKLEKANTER

med farge 1, 1 rad fm langs hver ende av skjerfet. Hekle
på p nr. Hekle
5 = 10 cm.
or at størrelsen
skalm.
bli Snu
korrekt.
1 fm i hver
med 1 lm og 1 fm i første m, * 5 lm, hopp

over 3 m og hekle 1 fm i neste m *, gjenta raden ut. Regulér
50 g. Natur
g. Sand
150 g.
evt. 2001:
ved å 50
hoppe
over2002:
1 m innimellom.
Snu med 1 lm og hekle
DL181: 25 g. Natur DL101: 25 g. Sand/rosa melert DL180: 50 g
videre i hver lmb: 3 fm om buen, 3 lm, 3 fm. Avslutt med 1 kjm
i 1. fm. Klipp av garnet og fest trådene godt.

åd

DUSKER

r, *

Surr ca 25 ganger rundt en papplate el. med farge 1 og lag
Surr ca 25 ganger rundt en papp-plate el. med farge 1 og
dusker med ca 8 cm ferdig lengde. Surr godt rundt øverst
lag dusker med ca 8 cm ferdig lengde. Surr godt rundt
på dusken med samme farge, ca 20 ganger. Klipp av tråden
på dusken
med1 samme
farge,
ca 20
Klipp av
ogøverst
fest den
godt Fest
dusk i hver
ende
avganger.
knytebåndet

dusker

em

ed

sol

fest den
ogtråden
1 duskog
i hver
spissgodt
i hekleborden nederst langs endene
Fest
1
dusk
i
hver
ende
av knytebåndet
1 dusk
i hver
av selve skjerfet. Skjul trådendene
med nålog
inne
i heklingen.

og

kk

spiss i hekleborden nederst langs endene av selve skjerfet.
ILLUSTRASJON
Skjul trådendene med nål inne i heklingen.

av

et.

m,

ut.

lm

utt

23

3

Garn brukt
i denne oppskriften

AIR
78 % suri alpakka 22 % nylon
Produsert i Peru

AIR er et lekkert, tynt og litt loddent garn
som er svært drøyt i bruk. Det kombineres gjerne med alle de andre garntypene
fra Du Store Alpakka og gir spennende
effekter i kanter, mønsterstrikk eller som
en ekstra effekttråd i hele plagget. Suri
alpakka kommer fra dyr som har ekstra
lange pelshår. Pelsen ligner litt på rastafletter, og det er nok derfor noen har gitt
dyret kjælenavnet hippie-alpakka.
TIPS: Alene er Air supertynt, mykt og
lekkert. Sammen med enten Sky eller
Soul har det nok volum til å strikkes på
tykke pinner.
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34
25 gram = ca 235 meter

•
•
•
•
•

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

Om du strikker med dobbelt garn, eller
kombinerer Air med andre garnkvaliteter,
kan du øke tykkelsen og få et helt unikt
uttrykk.
Vanlige forkortelser
• m=maske • r = rett
• vr = vrang • g = gram
• omg = omgang(er)
• p = pinner • arb = arb
• beg = begynn
• sm = sammen

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

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.

STERK
40 % alpakka
40 % merinoull 20 % nylon
Produsert i Peru

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.
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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.
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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

HOUSEOFYARN

