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DESIGN

Anne-Kirsti Espenes

GARN
		
		
		

TYNN ALPAKKA 100 % fineste
alpakka, 50 gram = ca 167 meter
FAERYTALE 100 % fineste alpakka,
50 gram = ca 175 meter

STØRRELSER

1

(2)

3

JAKKENS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

57
30
20

(61)
(33)
(23)

66
36
26

(1)
(1)
(2)

2
1
2

(4)

6

år

(70) 75 cm
(40) 44 cm
(29) 33 cm

GARNFORBRUK
Jakke
TYNN ALPAKKA
Lys grå 118
Fiolett 189
Blåturkis 175

1
1
2

Lue
FAERYTALE
Grå 773

1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG
		
		

Stor rundp og strømpep nr 2,5
og 3 til jakke. Liten rundp
og strømpep nr 4 til lue

TILBEHØR

4 knapper

(2)
(2)
(3)

2
2
4

nøster
nøster
nøster

STRIKKEFASTHET		
T YNN ALPAKKA: 27 m x 34
		
omganger glattstrikk
		
på p nr 3 = 10 cm x 10 cm
		
FAERYTALE: 18 m ribbestrikk 2 r,
		
2 vr (lett utstrekt)
		
på p nr 4 = 10 cm

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

tilbake. Fell de 4 m midt foran. Sett en merketråd i hver side

JAKKE

med 77 (82) 87 (92) 97 m til hvert forstykke og 77 (83) 89 (95)
101 m til bakstykket.

FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 232 (248) 264 (280) 296 m med grå på p nr 2,5.
Strikk fram og tilbake vrangbord slik: 1 vr, *6 r, 2 vr,*, gjenta fra
*-* ut p og avslutt med 6 r, 1 vr. Strikk til arbeidet måler 5 (6) 7
(7) 8 cm og fell på siste p 1 m slik det blir 231 (247) 263 (279)
295 m.
Skift til p nr 3, legg opp 4 m i begynnelsen av omg og strikk
mønsteret på diagram A rundt. De 4 m skal hele tiden strikkes
vr og regnes ikke med i mønsteret. De skal siden brukes til å
klippe i.
Etter mønsteret på diagram A skal det videre strikkes fram og

Strikk fram og tilbake mønster etter diagram B og fell i hver
side slik:
1 år: Fell 2 m i begynnelsen av hver p og 1 m i slutten av hver p
til det i alt er felt 30 m i hver side.
2 år: Fell 2 m i begynnelsen av hver p og 1 m i slutten av hver p
til det er felt 24 m i hver side. Fell så 1 m i begynnelsen og 1 m i
slutten av hver p til det i alt er felt 32 m i hver side.
3 år: Fell 2 m i begynnelsen av hver p og 1 m i slutten av hver p
til det er felt 18 m i hver side. Fell så 1 m i begynnelsen og 1 m i
slutten av hver p til det i alt er felt 34 m i hver side.
4 år: Fell 2 m i begynnelsen av hver p og 1 m i slutten av hver p
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Raglan: Disse fellingene begynner på 2. p som strikkes på
retten. Sett en merketråd der hvor ermene møter for – og bakstykket = 4 tråder. Fell slik på alle p fra retten: Strikk til 2 m før
1. merketråd. Strikk 2 m vridd r sammen, 2 m r sammen. Gjenta
dette ved de andre 3 merketrådene = 8 m felt i løpet av 1 p.
Fortsett å felle slik til fellingene til V-hals møter raglanfellingene.
Sett de siste m på en tråd.

MONTERING
Sy 2 doble (sy 2 ganger) maskinsømmer med korte sting langs
hver side i de 4 vr m midt foran og klipp opp mellom sømmene.
Sy sammen hullene under ermene for hånd.

KANT
Begynn nederst i hjørnet på høyre forstykke og bruk fiolett
garn og p nr 2,5. Legg tråden under kanten og plukk fra retten
opp 13-14 m pr 5 cm. Bruk gjerne en heklekrok til dette og skyv
etter hvert m over på p. Strikk med m som ble satt på en tråd
og plukk opp m på den andre siden, ned til det andre hjørnet.
Strikk 1 p r fra vrangen. Øk 1-2 m der hvor fellingen til V-åpning begynner slik at kanten ikke vil stramme der. Strikk 5 p
glattstrikk, 1 p r fra vrangen og 6 p glattstrikk. Fell av med r m
fra retten.
Lag 4 hemper slik: Hekle 11 lm. Hopp over 1. lm og hekle 10
fm. Klipp av tråden. NB! Antall lm må tilpasses størrelsen på
til det er felt 3 m i hver side. Fell så 1 m i begynnelsen og 1 m i

knappene. Bruk trådendene til å sy fast hempene på innsiden

slutten av hver p til det i alt er felt 36 m i hver side.

av den strikkede kanten før den lukkes. Hempene skal være rett

6 år: Fell 1 m i begynnelsen av hver p og 1 m i slutten av hver p

ut for øvre og nedre kant av mønsteret på diagram A, på begge

til det er felt 38 m i hver side.

forstykker.

Alle str: Strikk 1 p hvor det felles 8 m i hver side, dvs 4 m på

Brett den strikkede kanten dobbel mot vrangen og sy til for

hver side av merketrådene.

hånd. Klippekantene fra maskinsømmen skal skjules.

Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Sy i knappene slik at de passer til hempene. Kneppingen på
den ene siden vil ikke vises når jakken er kneppet.

ERMENE
Legg opp 40 (44) 44 (48) 48 m med grått på strømpep nr 2,5.
Strikk 3 (3,5) 4 (4) 4,5 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr og øk

LUE

på siste omgang 3 (1) 3 (1) 3 m jevnt fordelt = 43 (45) 47 (49)

Legg opp 72 (76) 80 (84) 88 m med Faerytale på strømpep

51 m.

eller kort rundp nr 4. Strikk 2 r, 2 vr rundt. Når arbeidet måler

Skift til p nr 3 og strikk mønsteret på diagram C. Tell ut slik at

14 (15) 16 (17) 18 cm, felles det ved å strikke 2 m r sammen

merket for ‘midten’ kommer midt på omgangen. Øk 2 m midt

omgangen rundt = 36 (38) 40 (42) 44 m.

under ermet hver 1,5. cm 8 (10) 12 (13) 15 ganger = 59 (65) 71

Fortsett i glattstrikk. Strikk 1 omgang og fell 4 (3) 5 (2) 4 m jevnt

(75) 81 m. Etter mønsteret på diagram C, strikkes mønster etter

fordelt = 32 (35) 35 (40) 40 m.

diagram B. Fortsett uten å øke til ermet måler ca 20 (23) 26

Strikk 1 omgang uten å felle.

(29) 33 cm og siste omgang i mønsteret er lik neste siste p på

Neste omgang felles slik: Strikk *2 r sammen, 2 (3) 3 (3) 3 r*,

for – og bakstykket. Strikk 1 omgang til og fell 8 m midt under

gjenta *-* omgangen rundt = 24 (28) 28 (32) 32 m.

ermet = 51 (57) 63 (67) 73 m.

Strikk 1 omgang uten å felle.
Neste omgang felles slik: Strikk *2 r sammen, 1 (2) 2 (2) 2 r*,

BÆRESTYKKET

gjenta *-* omgangen rundt = 16 (21) 21 (24) 24 m.

Sett høyre forstykke + ene ermet + bakstykket + andre ermet +

Str 1 år: Strikk 2 r sammen omgangen rundt = 8 m.

venstre forstykke inn på samme rundp.

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest den godt.

Fortsett med mønster fram og tilbake som før, men fell samti-

Str 2 (3) 4 (5) år: Gjenta fellingen som før, men med 1 m min-

dig både til V-ringing midt foran og raglanfelling.

dre mellom hver felling = 14 (14) 16 (16) m.

V-ringing: Fell 1 m i begynnelsen av hver p (altså 1 m i hver

Strikk 2 r sammen omgangen rundt = 7 (7) 8 (8) m.

side hver 2. p).

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest den godt.
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DIAGRAM A, B, C

Gjenta

B

Gjenta

Begynn

A
C

Fiolett
Lys grå
Blåturkis

Gjenta

Gjenta

Midt på
erme

Gjenta

Begynn
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

TYNN

ALPAKK A
100 % fineste alpakka
Produsert i Peru

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.
TIPS: Tynn Alpakka har samme tykkelse
som Fin og Alpakka Wool, og oppskriftene kan brukes om hverandre. Garnet
passer både til hele plagg og til mykt
tilbehør som skjerf, pulsvanter og luer.
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.

10

3

27
50 gram = ca 167 meter

•
•
•
•
•

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

Strikkefasthet: 27 masker glattstrikk
på pinne 3 = 10 cm.
50 gram = ca 167 meter.

Dette er et eventyrlig lett, bløtt og
vakkert garn. Faerytale egner seg til både
store og små plagg som både luner og
kjennes mykt mot kroppen. Faerytale
har et bredt fargespekter fra lyse, lette
pasteller til mettede fargetoner.

FAERYTALE
100 % fineste alpakka
Produsert i Peru

TIPS: På grunn av den lette og luftige
tråden, blir plagg strikket i dobbelt garn
ekstra flott – enten med dobbel
Faerytale eller blandet med en av våre
andre garnkvaliteter. På den måten får du
helt nye og spennende resultater.

10

4,5

18
50 gram = ca 175 meter

•
•
•
•
•

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

Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.
Strikkefasthet: 18 masker glattstrikk
på pinne 4,5 = 10 cm.
50 gram = ca 175 meter.
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FOTO: WENCHE HOEL-KNAI @FOTOWB | STYLIST: JAN GUNNAR SVENSON @STYLESVENSON | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO: KAI HANSEN TRYKKERI
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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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