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VIENNA GENSER
MED BRED RIBBESTRIKK
SOUL
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#houseofyarn_norway
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DSA-DL02-01
VIENNA - GENSER MED BRED RIBBESTRIKK

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
SOUL 68 % babyalpakka, 32 % nylon
25 gram = ca 116 meter

DESIGN

Du Store Alpakka

STØRRELSER

S/M

L/XL

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
Indre ermelengde

90
58
48

(110)
(62)
(50)

cm
cm
cm

(150)
(150)
(150)

g
g
g

GARNFORBRUK
Brunsort nr. DL206 125
Beige nr. DL202
125
Rødmelert nr. DL215 125
PINNEFORSLAG

Stor og liten rund-p samt strømpe-p 7

STRIKKEFASTHET
		

16 m i glattstrikk på p 7
med 3 tråder Soul = 10 cm i bredden

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

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.
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BOLEN

ERMER

Legg opp 144 (176) m på p 7 med 1 tråd i hver farge = 3 tråder,

Legg opp 48 (48) m på p 7 med 1 tråd i hver farge = 3 tråder,

og strikk rundt. Sett inn et merke i hver side med 72 (88) m til

og strikk rundt. Strikk 15 cm vrangbord, slik: * 4 r, 4 vr *, gjenta

hver del, det ene merket ved begynnelsen av omg. Strikk

*–* ut omg. Videre strikkes bred ribbestrikk, slik: * 12 r, 12 vr *,

vrangbord, slik: * 2 vr (2 r, 4 vr), ** 4 r, 4 vr **, gjenta **–** til

gjenta *–* ut omg. Samtidig økes 2 m midt under ermet hver

6 (2) m før neste merke, strikk 4 r, 2 vr (2 r) *, gjenta *–* på den

5. omg til det er 72 (76) m på p, de nye m tas med i ribben etter

andre delen. Strikk som dette til vrangborden måler 15 cm.

hvert. Strikk rett opp til ermet måler 48 (50) cm. Del ermet

Neste omg strikkes bred ribbestrikk, slik: * 6 r (2 r), **12 vr,

midt under, strikk videre frem og tilbake og fell til ermetopp,

12 r **, gjenta **–** 1 (2) ganger til, strikk 12 vr, 6 r (12 vr, 2 r) *,

slik: Fell 3 m i begynnelsen av de neste 2 p, deretter felles det

gjenta *–* på den andre delen. Fortsett med denne fordelingen

1 m i begynnelsen av de neste 6 (8) p = 6 (8) m felt i hver side.

resten av arbeidet. Strikk til arbeidet måler 35 (38) cm. Fell nå for

Fell av de resterende m.

ermehull, slik: Fell 3 m, strikk 66 (82) m = forstykket, fell 6 m,

Strikk det andre ermet på samme måte, men speilvendt, slik:

strikk 66 (82) m = bakstykket, fell 3 m. Strikk hver del for seg.

Vrangborden nederst strikkes * 4 vr, 4 r *, gjenta *–*. Den brede
ribben strikkes * 12 vr, 12 r *, gjenta *–*.

FORSTYKKET
Strikk frem og tilbake. Fell for ermehull i hver side hver 2. p:

MONTERING

2 m x 1, 1 m x 1 = 60 (76) m på p. Strikk rett opp til ermehullet

Sy skuldersømmene.

måler 20 cm. Sett de midterste 30 (36) m på en hjelpetråd til

Halsen: Sett m fra trådene over på p og plukk opp 7 (9) m over

hals og strikk hver side ferdig for seg. Fell videre mot halsen

skulderen i hver side = 80 (96) m langs halsutringingen. Strikk

hver 2. p: 1 m x 3. Strikk til ermehullet måler 23 (24) cm. Fell

vrangbord * 4 vr, 4 r *, gjenta *–* ut omg, men tilpass slik

de resterende 12 (17) m. Strikk den andre skulderen på samme

at vrangborden løper i forlenglse av den brede ribbestrikken

måte.

som på bolen. Strikk 6 omg. Fell løst av med r og vr m.
Sy i ermene.

BAKSTYKKET
Fell for ermehull som på forstykket og fortsett til 1 cm før
hel lengde. Sett de midterste 36 (42) m over på en hjelpetråd
og strikk hver side for seg. Strikk 2 p.
Fell av. Strikk den andre siden.
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Garn brukt
i denne oppskriften
SOUL er et kabelspunnet garn. Tråden
minner litt om finger-strikking og gir
spennende struktur i strikk. Det er den aller mykeste pelsen på de voksne dyrene
som sorteres til kvaliteten baby alpakka.

SOUL

TIPS: Selv om Soul er et tynt og fint
garn, kan det strikkes på tykke pinner.
Plaggene blir utrolig lette og luftige med
en spesielt flott struktur.
Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.
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30
25 gram = ca 177 meter

•
•
•
•
•

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

68 % baby alpakka 32 % nylon
Produsert i Peru

Vanlige forkortelser
• m=maske • r = rett
• vr = vrang
• omg = omgang(er)
• p = pinner • arb = arb
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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

20
21
22

HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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