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DSA-DL04-10
ROSETTA MØNSTERSTRIKKET TOPP MED PERLER

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
SKY 70 % babyalpakka, 30 % silke,
25 gram = ca 116 meter

DESIGN

Kari Hestnes

STØRRELSER

S

(M)

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
midt bak + stropper

86
36

(91)
(37)

L

(XL)

97 (109) cm
38 (40) cm

GARNFORBRUK
Lys rosa nr. DL306

125 (125) 150 (150) g

PINNEFORSLAG

Rund-p nr. 2

TILBEHØR

1 pose perler, kobber nr. KO 01-6

STRIKKEFASTHET
		

32 m i mønsterstrikk på p 2 = 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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a

slik: Begynn fra retten, strikk de første 3 m vridd r sammen
(ved ermehullet), strikk 25 (27) 29 (31) m. Snu og fell av 6 m,
strikk ut p. Snu og strikk 3 m vridd r sammen, strikk ut p, snu
og fell av 4 m og strikk ut p. Snu og fell av 1 m, strikk ut p. Snu
og fell av 1 m, strikk ut p. Fell videre 1 m i begynnelsen av hver
p til det ikke er flere m igjen. Strikk på samme måte på venstre
side av halsfellingen. Begynn fra retten med å felle av de første
17 (21) 25 (37) m til hals (som er midt på bakstykket). Strikk som
høyre side, men speilvendt.
Forstykket: Strikkes som bakstykket.

MONTERING
Damp arbeidet meget lett fra vrangen.
Stropper: Tre på ca. 56 (57) 59 (61) perler på garnet før
du begynner. Legg opp 85 (87) 89 (91) m på p 2. Strikk 2 p r.
Legg arbeidet til side.
Kant rundt ermefellingen: Strikk opp 83 (86) 88 (92)
m på p 2 rundt det ene ermehullet. Strikk 1 p vridd r tilbake.
Strikk 1 p r og strikk samtidig inn den ene stroppen. Snu
og strikk tilbake slik: * Strikk 1 vr, skyv 1 perle inn til høyre p, løft
neste m løst av p og legg garnet med perlen på retten, 1 vr *.
Gjenta fra *--* ut p. Strikk 4 p r og fell av. Strikk rundt det andre
ermehullet på samme måte. Pass på at du får den løse enden
av stroppen i samme ende som den første, slik at begge disse
kan syes fast bak.
Halskant, samme foran og bak: Tre på ca. 17 (18) 20 (23) perler
på garnet før du begynner å strikke kanten. Strikk opp 51 (54)
60 (69) m langs kanten foran. Strikk 1 p vridd r tilbake. Strikk 1 p r.
Snu og strikk tilbake slik: * Strikk 1 vr, skyv 1 perle inn til høyre

TOPP

p, løft neste m løst av p og legg garnet med perlen på retten,

Strikkes rundt til under ermene, så deles arbeidet i sidene
og for- og bakstykke strikkes videre hver for seg. Stropper
strikkes på til slutt. Tre på ca. 82 (88) 95 (110) perler på garnet før
du begynner å strikke, se bak i heftet hvordan dette gjøres. Legg

kanten på samme måte. Fest alle tråder og sy stroppene
og kantene pent sammen i endene.
Tilpass lengden på stroppene før du syr dem fast bak.

opp 246 (264) 285 (330) m på p 2 og strikk 1 omg vr, 1 omg r,

DIAGRAM

1 omg vr og 1 omg r. Strikk så 1 omg med perler slik: * Strikk
1 r, skyv 1 perle inn til høyre p, løft neste m løst av p og legg

Tegnforklari

Diagram i

garnet med perlen på retten, 1 r *. Gjenta fra *-* ut omg. Strikk

Retten: R.
Vrangen: Vr.

1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r og 1 omg vr. På den siste omg økes

Retten: Vr.
Vrangen: R.

det 4 (6) 5 (0) m jevnt fordelt = 250 (270) 290 (330) m på p.
Sett nå 1 merketråd i hver side av arbeidet slik at det blir 125
(135) 145 (165) m på for- og bakstykket. Strikk nå mønster etter

1 rapport = 10 m

diagrammet slik på forstykket: Strikk 1 m vr, strikk så mønster

Beg her

etter diagrammet, start ved pil og gjenta rapporten til det
gjenstår 1 m før sidemerket,
denne m vr. Strikk på samme
DeSiGNstrikk
NR.Diagram
10
i
måte på bakstykket. Øk 1 m inn mot mønsterstrikken i hver side

rosetta

Tegnforklaring

(145) 155 (175) m på hvert
av for- og bakstykkene.
OBS: De
nye
Mønsterstrikket
topp med
perler,
m strikkes vrangt. Strikk
rett opp
arbeidet måler totalt 24 (25)
Design:
Kari til
Hestnes

strikket i Sky

26 (27) cm. Del nå arbeidet ved sidemerkene og strikk for-

1 rapport = 10 m

og bakstykket videre for seg fram og tilbake.
STØRRELSER
Bakstykket: Fell av tilLiten
ermehull
5 (5)Stor
6 (6)(Ekstra
m i hver
side. Deretter
(Middels)
Stor).
felles det hver 2. p i hver side: 2 m x 2 og 1 m til det gjenstår
73 (81) 89 (105) m på MåL
p. Fell videre til ermehull og halsringning
Overvidde: 86 (91) 97 (109) cm.
Hel lengde: 36 (37) 38 (40) cm midt bak + stropper.
gaRn
Sky, 70% babyalpakka, 30% silke.

Retten: 1 ka
Vrangen: Str

Retten: Løft
trekk den løs
Vrangen: Str

Retten: R.
Vrangen: Vr.

på for- og bakstykket (= 4 m økt på omg), hver 4. cm x 5 = 135

et topp med perler, strikket i Sky

es

1 vr *. Gjenta fra *-* ut p. Strikk 4 p r og fell av. Strikk den andre

Beg her

Retten: Vr.
Vrangen: R.
Retten: 1 kast.
Vrangen: Strikkes kun fra retten.
Retten: Løft 1 m løst av p, strikk 2 m r sammen,

(135) 145
(165)
m på
for-og
ogavbakstykket.
Strikk nå mønster etter d
trekk
den løse
m over
p.
Strikk 1 Vrangen:
m vr, strikk
så kun
mønster
etter diagrammet, start ved pil og g
Strikkes
fra retten.
1 m før sidemerket, strikk denne m vr. Strikk på samme måte på
mønsterstrikken i hver side på for- og bakstykket (= 4 m økt på om
155 (175) m på hvert av for- og bakstykkene. OBS: De nye m st
til arbeidet måler totalt 24 (25) 26 (27) cm. Del nå arbeidet
ved s
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bakstykket videre for seg fram og tilbake.
Bakstykket: Fell av til ermehull 5 (5) 6 (6) m i hver side. Deretter fe

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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34
25 gram = ca 116 meter

•
•
•
•
•

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

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

19
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
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