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TYNN ALPAKKA

SOUL

HEXA

38·06 DAMEGENSER
DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

GARN

TYNN ALPAKKA 100% Alpakka,
50 gram = 167 meter
SOUL 68% Baby Alpakka, 32% Nylon,
25 gram = 177 meter
HEXA 100% Alpakka, 50 gram = 100 meter

STØRRELSER

XS

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

87
60
46

GARNFORBRUK
Tynn Alpakka
Lys gråmelert 114
Soul
Lys gråmelert
DL 203
Hexa
Lysgrå 916
PINNEFORSLAG

(S)

M

(L)

(96) 104 (111)
(62) 64 (65)
(47) 48 (49)

XL

(XXL)

125
67
50

(134)
(68)
(50)

cm
cm
cm

4

(5)

6

(7)

8

(9) nøster

4

(5)

6

(7)

8

(9) nøster

1

(1)

2

(2)

2

(3)

nøster

Rundp nr 5 og 6
Strømpep nr 5
Liten rundp nr 4 til halskanten

STRIKKEFASTHET
19 m glattstrikk med 1 tråd Tynn Alpakka + 1 tråd Soul på p nr 5 = 10 cm
19 m mønster etter diagrammet på p nr 6 = 10 cm
FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

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.

BOLEN

Skift til p nr 6 og strikk mønster etter diagrammet. NB! Tell ut

Legg opp 166 (182) 198 (210) 238 (254) m med 1 tråd Tynn

fra midten hvor de forskjellige størrelsene begynner. Pass på

Alpakka og 1 tråd Soul på p nr 5. Sett et merke i hver side

at p hverken skal begynne eller slutte med en m som tas løs

med 83 (91) 99 (105) 119 (127) m til bak- og forstykket. Strikk

av. Skulle mønsteret tilsi dette, skal m heller strikkes i glatt-

5 omganger glattstrikk. Sett et merke, videre måles arbeidet

strikk med Soul. Strikk til arbeidet måler 18 (19) 20 (21) 22 (23)

herfra.

cm, tilpass lengden slik at det avsluttes etter 4. eller 8.

Strikk rundt i glattstrikk til arbeidet måler 42 (43) 44 (44) 45

mønsterp. Fell av i glattstrikk med Hexa.

(45) cm. Del arbeidet ved sidemerkene og bak- og forstykket

FORSTYKKET

strikkes ferdig hver for seg.

Strikkes som bakstykket

BAKSTYKKET
Sett et merke, videre skal arbeidet måles herfra.

ERMENE

Fell av i hver side på hver 2. p 3,2,2 (4,3,2) 4,3,2,2 (4,3,2,2)

Legg opp 39 (39) 41 (43) 45 (47) m med 1 tråd Tynn Alpakka

5,4,3,3,2 (8,4,3,3,2) m = 69 (73) 77 (83) 85 (87) m. Strikk frem

og 1 tråd Soul på p nr 5. Strikk 5 omganger rundt i glattstrikk.

og tilbake i glattstrikk til arbeidet måler 8 (9) 9 (10) 10 (11) cm.

Sett et merke, videre måles arbeidet herfra. Sett et merke
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DIAGRAM
Midt på forstykket/
ermene

På disse p flyttes m til andre enden
av rundp og strikkes med Soul
(for å unngå å klippe fra garnet)

Gjenta

Gjenta

Glattstrikk(r på retten, vr på vrangen) med Soul
Glattstrikk med Hexa
Ta 1 m løs av p med garnet på vr−siden av arbeidet
over 2 m midt under ermet (den første og siste m i omgangen). Strikk rundt i glattstrikk samtidig som det økes 1 m på
hver side av de avmerka m på hver 4. (3,5.) 3. (3.) 3. (2,5.) cm
til det er 61 (65) 69 (73) 75 (81) m i omgangen. Strikk til ermet
måler 46 (47) 48 (49) 50 (50) cm. Fell av 6 (8) 8 (8) 10 (16) m
midt under ermet og strikk videre frem og tilbake. Sett et
merke, videre måles arbeidet herfra. Fell videre i hver side
på hver 2. p 2,2 (3,2) 3,2,2 (3,2,2) 4,3,3,2 (4,3,3,2) m = 47 (47)
47 (51) 41 (41) m igjen. Fell videre 1 m i hver side på hver 2.
(2.) 2. (2.) 3. (3.) p til det er 15 m igjen.
NB! Samtidig, når arbeidet måler 6 (7) 7 (8) 8 (9) cm, skift til
p nr 6 og strikk resten arbeidet i mønster etter diagrammet
(tell ut fra midten hvor de forskjellige størrelsene begynner).
Pass på at p hverken skal begynne eller slutte med en m som
tas løs av. Skulle mønsteret tilsi dette skal m heller strikkes i
glattstrikk med Soul.
Når det er 15 m igjen, felles det av i hver side på hver 2. p 2,2
m. Fell av de resterende 7 m og strikk det andre ermet på
samme måte.

MONTERING OG HALSKANT
Sy sammen på skuldrene (de ytterste 7 (7) 7 (8) 8 (9) cm i
hver side). Sy i ermene og pass på at midten av ermetoppen
møter skuldersømmen.
Halskant: Strikk opp ca 10 m for hver 5 cm rundt halsen med
1 tråd Tynn Alpakka og 1 tråd Soul på p nr 4. Sett et merke
over 1 m i hver side. Strikk 5 omganger rundt i glattstrikk,
samtidig som det økes 1 m på hver side av merkene på hver
omgang. Fell av til en kant som ikke strammer.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
Hexa er et supermykt, tykt og smidig
garn som gir lette og luftige plagg.
Garnet er kabelspunnet
av fineste alpakka og du kan gjerne
bruke tykke pinner, for eksempel
6-8 – alt etter hvor løst
eller fast du strikker og hvordan
du ønsker at det ferdige resultatet
skal være.

HEXA
100 % fineste alpakka
Produsert i Peru.

TYNN

ALPAKK A
100 % fineste alpakka
Produsert i Peru.

Strikkefasthet: 15 masker glattstrikk
på pinne 7 = 10 cm.
50g = ca 100m

15

50g = ca 100m

•
•
•
•

Ullvugge 30 grader C
Vrenges før vask
Bruk vaskepose
Bruk vaskemiddel for ull/silke
– gjerne økologisk
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt

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.
Strikkefasthet: 27 masker glattstrikk
på pinne 3 = 10 cm.
50g = ca 167m

7

10

27

3

10
50g = ca 167m

•
•
•
•

Ullvugge 30 grader C
Vrenges før vask
Bruk vaskepose
Bruk vaskemiddel for ull/silke
– gjerne økologisk
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt

Soul er et kabelspunnet garn.
Tråden minner litt om fingerstrikking
og gir spennende struktur i strikk.
Det er den aller mykeste pelsen
på de voksne dyrene som sorteres
til kvaliteten Baby Alpakka.

30

4

10
25g = ca 177m

Strikkefasthet: 30 masker glattstrikk
på pinne 4 = 10 cm.

SOUL
68 % Baby Alpakka • 32 % nylon
Produsert i Peru.
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25g = ca 177m

•
•
•
•

Ullvugge 30 grader C
Vrenges før vask
Bruk vaskepose
Bruk vaskemiddel for ull/silke
– gjerne økologisk
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt
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FOTO: ANNE LISE NORHEIM | STYLIST: NINA KVESETH OG SIV JUNE O. SKANDSEN, MAZEAGENCY / MAZEHAIR | MODELLER: EB MODELS | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO: KAI HANSEN TRYKKERI | TAKK TIL SELECTED STAVANGER DAME OG HERRE, OG STYLISTENE FOR LÅN AV KLÆR

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DUSTOREALPAKKA
INSTAGRAM: DUSTOREALPAKKA
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