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HJELPEP 2

ALPAKKA TWEED

38·08 HERREJAKKE
DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

GARN

ALPAKKA TWEED 50% Alpakka,
30% Merinoull, 20% Donegal,
50 gram = 80 meter

STØRRELSER

S

(M)

L

(XL) XXL

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde
midt bak ca
Ermelengde ca

97

(105) 113 (121) 129

cm

66
50

(68)
(51)

70
52

(72)
(53)

73
54

cm
cm

GARNFORBRUK
Natur 113

16

(17)

18

(19)

20

nøster

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 4 og 5
Hjelpep

TILBEHØR

2 delbare glidelåser

STRIKKEFASTHET

17 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
18 m vrangbordstrikk/mønster A/B
på p nr 4 = 10 cm (lett utstrekt)
Vrangbordstrikk frem og tilbake
1. p (vrangen): Strikk 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* ut p.
2. p: Strikk r over r og vr over vr. Gjenta 2. p

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

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
Kantm = strikkes r på alle p

Vrangbordstrikk rundt
Strikk 1 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-* til det er 1 m igjen, 1 r.

FOR- OG BAKSTYKKE

la m stå på p og strikk på samme måte til det andre forstyk-

Legg opp 206 (218) 238 (254) 266 m på p nr 4 og strikk 5 p

ket og bakstykket. Dette blir til åpninger i sidene for lommer,

frem og tilbake i vrangbordstrikk. Etter 5. p settes de første

som strikkes til slutt. Strikk videre over alle 138 (153) 162 (177)

og siste 31 (31) 35 (35) 37 m på en hjelpetråd. Strikk videre i

186 m til arbeidet måler 43 (44) 45 (46) 46 cm. Del arbeidet

vrangbordstrikk som før over de midterste 144 (156) 168 (184)

ved sidemerkene og strikk bak- og forstykkene ferdig for seg.

192 m, samtidig som det legges opp 1 ny m i hver side (=
kantm). Strikk til arbeidet måler 9 (9) 10 (10) 11 cm (målt etter

BAKSTYKKET

en p fra retten). Skift til p nr 5, strikk 2 p r og deretter

Legg opp 1 ny m mot ermehullene i hver side (= kantm) og

omvendt glattstrikk (r på vrangen og vr på retten), samtidig

strikk videre i omvendt glattstrikk som før til arbeidet måler

som det på 2. p felles jevnt fordelt til 138 (153) 162 (177) 186

63 (65) 67 (69) 70 cm. Fell av de midterste 20 (21) 22 (23) 24

m. Sett et merke i hver side med de midterste 82 (89) 96

m til nakken og strikk hver side ferdig for seg.

(103) 110 m til bakstykket og 28 (32) 33 (37) 38 m til hvert for-

Venstre side: Fell videre til nakken på 2. hver p 2,1,1,1 m = 27

stykke. Strikk til arbeidet måler 13 (13) 14 (14) 15 cm. Del

(30) 33 (36) 39 m igjen. NB! Samtidig skrås det til skulder ved

arbeidet ved sidemerkene. Nå skal det strikkes fram og tilbake

å felle av fra ermehullsiden på 2. hver p 7,7,7,6 (8,8,7,7) 9,8,8,8

over hver del for seg.

(9,9,9,9) 10,10,10,9 m.

På forstykkene: Legg opp 1 ny m mot siden (=kantm) og

Høyre side: Strikkes som venstre, men speilvendt.

strikk til arbeidet måler 25 (25) 27 (27) 28 cm. Fell av kantm,
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A/B til forstykkene med kantm til sømmemonn.
Forkanter: Sett de 4 m fra hjelpetråden i den ene siden på p
nr 4. Legg opp 1 ny m mot forstykket (=kantm) og strikk
videre i vrangbordstrikk som før til kanten rekker like langt
som forstykket når den strekkes lett. Sett m på en hjelpetråd
og strikk den andre forkanten på samme måte. Sy forkantene
til forstykkene med kantm til sømmemonn.
Halskant: Sett m fra hjelpetrådene på en p nr 4 og strikk opp
ca 9 m for hver 5 cm langs halsringningen og nakken. Tilpass
m-tallet slik at det går opp i 4+2. Strikk 4 p frem og tilbake i
vrangbordstrikk og fell deretter av i vrangbordstrikk til en kant
som ikke strammer. Damp vrangbordene lett fra vrangen
under en fuktig klut.
Sy i glidelåser, på inn- og utsiden av forstykkene (en halvdel
på innsiden av venstre forstykke mot en halvdel på høyre
forkant og en halvdel på utsiden av høyre forstykke mot en
halvdel på venstre forkant (se bilde). Høyre forstykke skal
ligge under det venstre.
Lommer: Strikk opp ca 20 (20) 22 (22) 24 m med p nr 4
langs lommeåpningen i den ene siden på bakstykket. Strikk
frem og tilbake i glattstrikk, samtidig som det felles 1 m på
hver 3. p i den siden som vender mot øvre delen av jakken
og økes 1 m i siden som vender mot kanten nede på jakken.

FORSTYKKENE

Når lommen måler 14 (14) 14 (15) 15 cm, felles det av i hver

Legg opp 1 ny m mot ermehullet (=kantm) og strikk videre i
omvendt glattstrikk som før til arbeidet måler 63 (65) 67 (69)
70 cm. Skrå til skulder ved å felle av fra ermehullssiden på 2.
hver p 8,7,7,7 (9,8,8,8) 9,9,8,8 (10,10,9,9) 10,10,10,9 m.

side på 2. hver p 2,2,3 m. Fell så de resterende 6 (6) 8 (8) 10
m av. Sy lommen til innsiden av forstykket og pass på at den
ligger pent på vrangen. Strikk den andre lommen på samme
måte. Brett kantm mot vrangen og sy til.
Flettekanter til forstykkene: Sett et merke midt bak i nakken

HØYRE FORSTYKKE (FRA HJELPETRÅDEN)
Behold de ytterste 4 m på hjelpetråden. Disse blir til forkanter
som strikkes til slutt. Sett de øvrige 27 (27) 31 (31) 33 m på en
p nr 5. Strikk frem og tilbake i mønster etter diagram A,

på jakken. Legg opp 8 m på p nr 5 og strikk fram og tilbake
mønster C etter diagrammet til arbeidet rekker fra oppleggskanten nede på høyre forstykke, opp over glidelåsen på
utsiden av forstykket og til merket midt bak i nakken når det

samtidig som det på 1. p legges opp 1 ny m i hver side
(=kantm, ikke tegnet på diagrammet). Strikk til arbeidet måler
59 (61) 63 (65) 66 cm. På neste p fra retten felles de første
20 (20) 24 (24) 26 m av. Fell videre til halsringning på 2. hver
p 3,2,2,1,1 m.

strekkes lett. Sett et merke midt på arbeidet. Strikk så
mønster D etter diagrammet til delene med mønster C og D
er like lange. Fell av. Sy kanten til forstykkene og nakken (se
bilde). Den skal dekke glidelåsen på utsiden av høyre forstykke og sømmen på venstre forstykke.
Flettekant til høyre erme: Legg opp 8 m på p nr 5 og strikk

VENSTRE FORSTYKKE
Strikkes som høyre, men speilvendt. NB! Her strikkes mønster
etter diagram B.

fram og tilbake mønster C etter diagrammet til arbeidet
rekker rundt ermehullet. Fell av, sy sammen kortsidene og sy
kanten rundt ermehullet slik at den dekker sømmen.
Strikk en tilsvarende kant til venstre erme, men her strikkes

ERMENE

mønster D.

Legg opp 48 (48) 52 (52) 52 m på p nr 4. Strikk rundt i
vrangbordstrikk til arbeidet måler 8 (8) 9 (9) 9 cm. Skift til p nr
5 og sett et merke rundt 2 m midt under ermet. Strikk videre
rundt i glattstrikk, samtidig som det økes 2 m under ermet
(på hver side av de avmerka m) på hver 4. (3,5.) 3,5. (3.) 3. cm
til det er i alt 68 (70) 74 (78) 82 m i omgangen. Strikk til
arbeidet måler 50 (51) 52 (53) 54 cm. Fell av. Strikk det andre
ermet på samme måte.

MONTERING, KANTER OG LOMMER
Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. Pass på at midten
av ermet treffer skuldersømmen. Sy delene med mønster
SS/2016
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DIAGRAM

XXL
S (M)

Gjenta

Begynn ved pil for valgt størrelse

Gjenta

D
Gjenta

C

Avslutt her

Avslutt ved pil for valgt størrelse

Begynn her

S (M)
XXL

L (XL)

Gjenta

L (XL)

Gjenta

B

Gjenta

A

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r
Sett 2 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
Alpakka Tweed er en stolt
nykommer i Du Store Alpakkafamilien. Garnet har et klassisk,
rustikt preg, men er like mykt
og deilig som all vår alpakka.
Nyheten kommer i 12 nydelige
farger, inspirerte av naturens
fargespill.

ALPAKKA

TWEED
50 % Alpakka • 30 % Merinoull
20% Donegal
Produsert i Peru

SS/2016

Strikkefasthet: 17 m i glattstrikk
på pinne 5 = 10 cm.
50g = ca 80m

17

5

10
50g = ca 80m

•
•
•
•

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
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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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