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HELENA PONCHO

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
TYNN ALPAKKA 100 % alpakka,
50 gram = ca 167 meter

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.

DESIGN

Kari Hestnes

STØRRELSER

(S/M) L/XL

GARNFORBRUK
Mosegrønn
melert 185

(550)

PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 4

600

g

STRIKKEFASTHET 19 m i vrangbordstrikk med 4 r, 3 vr
		
(med dobbelt garn) = 10 cm
Alternativt garn: MINI STERK, ALPAKKA WOOL
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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PONCHO
Legg opp (123) 137 m med dobbelt garn på p nr 4 og strikk frem
og tilbake i vrangbordstr med 4 r, 3 vr. OBS! 1. p er fra vrangen
og begynner og slutter med 4 vr. Strikk til arbeidet måler
ca (84) 89 cm. Fell av i vrangbordstrikk til en jevn kant som ikke
strammer. Strikk et stykke til på samme måte.

MONTERING
Damp delene forsiktig fra vrangen til riktige mål under et fuktig
klede. Hver del skal måle ca (65x84) 72x89 cm. Sy kortenden
på det ene stykket langs langenden på det andre stykket. Sy den
andre kortenden til langenden i andre siden slik at det dannes
en V-ringning foran og bak. Tvinn 4 snorer av dobbelt garn,
hver på ca 5 cm. Lag 4 dusker som vist på bildet og sy en dusk
til hver snor. Duskene skal være ca 7 cm høye. Sy snorene med
de påfaste duskene til ponchoen.
DUSKER
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Garn brukt
i denne oppskriften
TYNN ALPAKKA er grunnstammen i Du
Store Alpakka sin kolleksjon. Garnet er et
tre-tråds garn i 100 % alpakka og strikkes
på tynne pinner. Plaggene blir deilig lette
og egner seg til både hverdag og fint.
Tynn Alpakka finnes i mange flotte farger,
fra lyse pasteller til dype, mettede farger.

TYNN

ALPAKK A
100 % alpakka
Produsert i Peru

TIPS: Tynn Alpakka har samme tykkelse
som Mini Sterk og Alpakka Wool, og
oppskriftene kan brukes om hverandre.
Garnet passer både til hele plagg og til
mykt tilbehør som skjerf, pulsvanter og luer.
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50 gram = ca 167 meter

•
•
•
•
•

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

Mange bruker Tynn Alpakka som sommergarn. Og prøv det gjerne til toving.
Garnet egner seg like godt på strikkemaskin som til håndstrikk.
Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

Vanlige forkortelser
• m=maske • r = rett
• vr = vrang • g = gram
• omg = omgang(er)
• p = pinner • arb = arb
• beg = begynn
• sm = sammen

4

02
03
04
05
06
07
08

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
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