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BIRGITTE KORT JAKKE
MED FARGEPARTIER
AIR, SKY & SOUL

#dustorealpakka #DSA
#houseofyarn_norway
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DSA-DL04-07

BIRGITTE KORT JAKKE MED FARGEPARTIER
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
AIR 78 % suri alpakka, 22 % nylon
25 gram = ca 235 meter
SKY 70 % babyalpakka, 30 % silke,
25 gram = ca 116 meter
SOUL 68 % babyalpakka, 32 % nylon,
25 gram = ca 177 meter
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PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde
på undersiden

GARNFORBRUK
AIR
Lilla nr. DL110
= farge 1
125 (150)
150
Mosegrønn nr. DL117
= farge 6
25
(50)
50
SOUL
Aubergine nr. DL 210
= farge 2
100 (125)
125
Rød melert nr. DL215
= farge 4
25 g alle størrelser
Mørk grønn melert nr. DL207
= farge 5
25
(25)
50
SKY
Svart nr. DL312
= farge 3
175 (200) 225

STRIKKEFASTHET
16 m i falsk patent på p 8 med 4-dobbelt garn, 2
tråder i Air, 1 tråd i Sky og 1 tråd i Soul = 10 cm i
bredden.
12 m i rillestrikk på p 8 med 4-dobbelt garn, 2 tråder i
Air, 1 tråd i Sky og 1 tråd i 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 5

PINNER
		

80 cm rund-p nr. 8
Heklenål nr. 6

TILBEHØR
		

6 rektangulære røde perlemorknapper nr.
25773-32, farge 19.
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Deretter felles det i hver side på hver 2. p: 1 m x 3 og hver 4. p:
1 m x 2 = 57 (61) 65 (73) m på p. Strikk rett opp til 2 cm før full
lengde. Fell av de midterste 29 (29) 31 (31) m til hals. Strikk hver
side ferdig for seg.
Skrå til skulder ved å felle fra yttersiden av skulderen, hver 2.
p: 7-7 (8-8) 8-9 (10-11) m. Det skal da ikke være flere m igjen
på skulderen. Strikk den andre siden speilvendt.

HØYRE FORSTYKKE
Legg opp 28 (30) 32 (35) m på p 8 med 4-dobbelt garn i farge
A. Strikk rillestrikk, som forklart over i alt 9 riller. Skift til farge C,
se tips over. Strikk 2 riller. Skift til farge B og strikk 1 p r, samtidig
som det økes 9 (9) 9 (10) m jevnt fordelt = 37 (39) 41 (45)
m på p. Strikk falsk patent, som forklart over, men på størrelse
Middels strikkes det 1 ekstra kant-m i hver side av arbeidet. Strikk
slik til arbeidet måler 21 (22) 23 (24) cm fra den siste rillen i farge
C. Fell av 3 m i venstre side til ermehull. Deretter felles det
i venstre side på hver 2. p: 1 m x 3 og hver 4. p: 1 m x 2.
Samtidig, 3 cm etter første felling til ermehull, felles det til
V-hals i høyre side av arbeidet, 1 m x 15 (15) 16 (16), hver 2. p =

FARGEKOMBINASJONER
Farge A = 1 tråd i farge 3, 2 tråder i farge 6 og 1 tråd i farge 5.
Farge B = 2 tråder i farge 1, 1 tråd i farge 3 og 1 tråd i farge 2.
Farge C = 4 tråder i farge 4.

TIPS
Farge C skal strikkes med 4-dobbelt garn i farge 4. For å slippe
å kjøpe flere nøster, kan du først ta tråden fra innsiden
og utsiden og nøste opp slik at du får et nøste med dobbelt
garn. Så nøster du opp halve dette, slik at du får to like store
nøster med dobbelt garn. Med to tråder fra hvert nøste strikker
du så med 4-dobbelt garn.

FALSK PATENT:
Strikkes fram og tilbake. Masketallet må være delelig med 4+1.
1. p (vrangen): 2 r, løft 1 m løst av p med garnet på forsiden
av m, * 3 r, løft 1 m løst av p med garnet på forsiden av m *.
Gjenta fra *--* ut p og avslutt med 2 r.
2. p (retten): 1 r, * 3 r, løft 1 m løst av p med garnet på forsiden
av m *. Gjenta fra *--* ut p og avslutt med 4 r.
Gjenta disse 2 p fortløpende.

RILLESTRIKK:
1. p: R fra retten.
2. p: R fra vrangen.
Disse 2 p danner 1 rille og gjentas.

BAKSTYKKET
Legg opp 56 (60) 64 (70) m på p 8 med 4-dobbelt garn i farge
A. Strikk rillestrikk, som forklart over i alt 9 riller. Skift til farge C,
se tips over. Strikk 2 riller. Skift til farge B og strikk 1 p r, samtidig
som det økes 17 (17) 17 (19) m jevnt fordelt = 73 (77) 81 (89)
m på p. Strikk falsk patent, som forklart over, til arbeidet måler
21 (22) 23 (24) cm fra den siste rillen i farge C. Fell av 3 m i hver
side til ermehull.

14 (16) 17 (21) m igjen på skulderen. Ved samme høyde som
på bakstykket skråes det til skulder i venstre side av arbeidet,
som på bakstykket.

VENSTRE FORSTYKKE
Strikkes som det høyre, men speilvendt.

ERMER
Strikkes fram og tilbake.
Legg opp 34 (34) 36 (36) m på p 8 med 4-dobbelt garn i farge
A. Strikk rillestrikk, som forklart over i alt 9 riller. Skift til farge C,
se tips over. Strikk 2 riller. Skift til farge B og strikk 1 p r, samtidig
som det økes 11 (11) 13 (13) m jevnt fordelt = 45 (45) 49 (49)
m på p. Strikk falsk patent, som forklart over, øk 1 m i hver side
av ermet, hver 4. p til det er 57 (61) 65 (69) m på p. De nye
m strikkes naturlig med i mønsteret. Strikk til ermet måler totalt
47 (48) 48 (49) cm. Fell av 3 m i hver side av ermet. Deretter
felles det i hver side på hver 2. p: 1 m x 3 og hver 4. p: 1 m x 1 (1)
2 (2). Strikk 4 p. Fell så av 4 m i begynnelsen av de neste
8 p og fell av de resterende m. Strikk et erme til.

MONTERING
Sy skulder- og ermesømmer. Sy sidesømmene fra ermehullet
og ned til og med de to røde rillene, slik at det blir splitt i sidene.
Heklekanter med knapphull: Merk av for 6 knapphull
jevnt fordelt på høyre forstykke. Det nederste på den røde
stripen og det øverste der hvor V-halsen starter. Bruk
farge C og heklenål nr. 6. Fest garnet med 1 kjm nederst
på den røde stripen. Hekle 1 fm, 2 lm = 1. knapphull, hekle
5–6 fm og så neste knapphull. Fortsett å hekle slik til det
er heklet 6 knapphull. Kanten skal stramme litt, slik at jakken
”strammes opp”. Hekle så fm opp langs V-halsen, i nakken bak
og ned langs venstre forstykke. Hekle 1 rad krepse-m tilbake (=
fm fra venstre mot høyre). Sy i knapper på venstre forstykke slik
at de stemmer med knapphullene. Sy i ermene.
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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.
Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

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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34
25 gram = ca 116 meter

•
•
•
•
•

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

4

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
• lm = luftmaske
• fm = fastmaske
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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
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gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
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