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MARTIN RILLESTRIKK SETT MED
GENSER, BUKSE, LUE & HALS
SKY & SOUL

#dustorealpakka #DSA
#houseofyarn_norway
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ELASTIKK

DSA-DL03-14

MARTIN RILLESTRIKKET SETT MED GENSER, BUKSE, LUE & HALS

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
SOUL 68 % baby alpakka, 32 % nylon,
25 gram = ca 177 meter
SKY 70 % baby alpakka, 30 % mullbærsilke,
25 gram = ca 116 meter

DESIGN

Vigdis Ringen

STØRRELSER
Genser og bukse
Lue og hals

3
3–6

PLAGGETS MÅL
Genser
Overvidde
52
Hel lengde
målt i siden
26
(genseren er lengre bak)
Ermelengde
16
Bukse
Stussvidde
50
Indre benlengde
20

(6)
(9)

9
(12)
12–18 mnd

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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GARNFORBRUK TIL HELE SETTET
SOUL
Grønn/blå melert
nr. DL214
100 (125) 125
SKY
Mosegrønn nr. DL316 175 (175) 200

Gratulerer!

18

(150) 175

g

(225) 250 g

PINNEFORSLAG
		

Rund-p og strømpe-p nr. 3,5 og 4
Heklenål nr. 4,0

TILBEHØR

Elastikk

STRIKKEFASTHET
		
		
		

21 m rillestrikk på p 4 med 1 tråd Soul
og 1 tråd Sky = 10 cm i bredden
22 m glattstrikk med 1 tråd Soul og
1 tråd Sky på p 4 = 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.
65
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RILLESTRIKK FRAM OG TILBAKE
2 p r = 1 rille.

RILLESTRIKK RUNDT
1 omg r og 1 omg vr = 1 rille.

GENSER

BUKSE
Begynn med det ene benet. Legg opp 32 (36) 36 (40)
44 m med en tråd Soul og en tråd Sky på p 3,5. Strikk vrangbord
rundt med 2 r, 2 vr i 4 (4) 5 (5) 5 cm, men på siste omg øker
du 16 (18) 18 (20) 22 m jevnt fordelt = 48 (54) 54 (60) m på p.
Bytt til p 4 og strikk videre i glattstrikk, men øk 2 m på innsiden
av benet hver 5. omg til du har 68 (72) 76 (80) 84 m på p. Strikk

Bakstykket: Legg opp 54 (58) 62 (64) 68 m med en tråd av hver

til oppgitt eller ønsket benlengde. Strikk et ben til. Sett begge

kvalitet på p 3,5. Strikk vrangbord fram og tilbake med 2 vr,

bena inn på samme p med økningene mot hverandre = i alt

2 r i 3 cm, men øk 2 m på siste p = 56 (60) 64 (66) 70 m. Sett

136 (144) 152 (160) 168 m. Sett en merketråd midt foran og midt

en merketråd midt på = 28 (30) 32 (33) 35 m på hver side. Bytt

bak. Strikk nå rundt men fell 1 m på hver side av merketrådene

til p 4 og strikk rillestrikk, men strikk nå genseren lengre bak

(= 4 m felt på omg) hver 2. omg x 6 (6) 6 (7) 8 = 112 (120)

slik: Strikk til 7 m forbi merketråden, snu, strikk 14 m tilbake,

128 (132) 136 m på p. Strikk rett opp til arbeidet måler 15 (16)

snu og strikk 4 m mer til hver side for hver gang du snur i alt

17 (18) 19 cm fra skrittet. Nå skal buksen strikkes høyre bak slik:

5 (5) 6 (6) 7 ganger til hver side av merketråden. Strikk rett opp

Begynn ved merketråden midt bak og strikk 7 m, snu og strikk

til arbeidet måler 18 (19) 21 (22) 25 cm, målt i siden. Fell så til

14 m tilbake, snu og strikk 5 m mer til hver side for hver gang

ermehull i hver side hver 2. p: 2,2,1 (2,2,1) 3,2,1 (3,2,1) 3,2,1,1 m =

du snur, i alt 4 (4) 5 (5) 5 ganger til hver side av merketråden.

46 (50) 52 (54) 56 m igjen. Strikk rett opp til ermehullet måler

Fortsett rundt over alle m, men når du har strikket 2 omg bytter

7 (8) 8 (9) 9 cm. Fell nå de midterste 20 (22) 22 (24) 24 m til

du til p 3,5 og strikker vrangbord med 2 vr, 2 r i 6 cm. Fell av.

nakke og strikk hver side ferdig for seg. Fell videre ved nakken

Brett kanten dobbelt og sy den løst til på vrangen. La det stå

2 m x 1 = 11 (12) 13 (13) 14 m til skulder. Fell av når ermehullet

igjen en åpning slik at du kan tre en strikk gjennom løpegangen.

måler 8 (9) 9 (10) 10 cm.
Forstykket: Legg opp 54 (58) 62 (64) 68 m med en tråd av hver
kvalitet på p 3,5. Strikk vrangbord fram og tilbake med 2 vr,
2 r i 3 cm, men øk 2 m jevnt fordelt på siste p = 56 (60) 64 (66)
70 m. Strikk rillestrikk rett opp til arbeidet måler 18 (19) 21 (22)
25 cm. Fell så til ermehull i hver side hver 2. p: 2,2,1 (2,2,1)
3,2,1 (3,2,1) 3,2,1,1 = 46 (50) 52 (54) 56 m igjen. Strikk rett opp til
ermehullet måler 4 (5) 5 (5) 5 cm. Fell så av de midterste 10 (12)
12 (14) 14 m til hals og strikk hver side ferdig for seg. Fell videre
ved halsen hver 2. p: 2 m x 2 og 1 m x 3 = 11 (12) 13 (13) 14 m til
skulder. Fell av når ermehullet måler 8 (9) 9 (10) 10 cm.

ERMER
Legg opp 28 (28) 32 (32) 36 m med en tråd av hver kvalitet

HALS
Legg løst opp 60 (66) 72 m med en tråd av hver kvalitet på p 4.
Strikk rillestrikk fram og tilbake i 8 (10) 12 cm. Del arbeidet midt
på = 30 (33) 36 m til for- og bakstykke. Strikk hver del ferdig
for seg i rillestrikk, men øk 1 m på innsiden av første og siste
m på p hver 8. p 4 (5) 6 ganger. Strikk til arbeidet måler 8 (10)
12 cm fra delingen og fell løst av. Strikk den andre delen
på samme måte. Sy sammen i siden, like langt ned som til
delingen.

LUE

på p 3,5. Velg om du vil strikke rundt eller fram og tilbake.
Strikk vr-bord med 2 vr, 2 r i 3 (3) 4 (4) 5 cm. På siste p økes det

Legg løst opp 64 (70) 76 m med en tråd av hver kvalitet på p 4.

5 m jevnt fordelt = 33 (33) 37 (37) 41 m. Bytt til p 4 og strikk

Strikk rillestrikk i 8 (8) 9 cm, men på siste p øker du 12 (14)

videre rillestrikk, men øk 2 m på undersiden av ermet (evt.

12 m jevnt fordelt = 76 (84) 88 m. Bytt til p 4 og strikk resten

1 m i hver side) hver 8. omg/p til du har 41 (43) 43 (45)

av lua i glattstrikk. Når arbeidet måler 13 (14) 15 cm fra

45 m på p. Strikk videre rett opp til ermet måler oppgitt eller

rillekanten lager du en hullrad til snor slik: * 2 m r sammen,

ønsket lengde. Del evt. arbeidet midt under og strikk fram

1 kast, 2 r *, gjenta fra *-* ut omg. Strikk videre glattstrikk i 3,5 (4)

og tilbake. Fell til ermetopp i hver side hver 2. p: 2,2,1 (2,2,1)

4 cm. Fell av.

3,2,1 (3,2,1) 3,2,1,1 m. Fell løst av.

Bruk heklenål nr. 4. Hekle en snor av lm med 2 tråder av hver
kvalitet, ca. 80 cm lang. Trekk denne gjennom hullraden

MONTERING

i toppen av lua, trekk sammen og knytt sløyfe.

Sy sammen på skuldrene. Sy sidesømmer og evt. ermesømmer
og sy i ermene.
Halskant: Plukk opp m med en tråd av hver kvalitet på p 3,5, ca.
32 (34) 38 (42) 42 m langs halsfellingen foran og 24 (26) 26 (30)
30 m bak (m-tall må være delelig med 4). Strikk vr-bord rundt
med 2 vr, 2 r i 3 (3) 4 (4) 5 cm. Fell løst av.

3

Garn brukt
i denne oppskriften
SKY har vakker silkeglans og mykhet der
den fine blandingen av silke og baby
alpakka kommer til rette. Garnet er tynt
og delikat og bør strikkes på tynne pinner
når det brukes alene.

SKY
70 % baby alpakka
30 % mullbærsilke
Produsert i Peru

TIPS: Når Sky kombineres med andre
kvaliteter kan det gjerne strikkes på
tykkere pinner. Da får man en luksuriøs
glanseffekt i plagget, mens lettere plagg
får mer tyngde og flott drapering.
Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.
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25 gram = ca 116 meter

•
•
•
•
•

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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34

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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4

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
• lm = luftmaske
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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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