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GARN
		
		

BABY SILK 80 % baby alpakka,
20 % silke
50 gram = ca 133 meter

STØRRELSER
Jakke

1

(2)

3

(4)

Lue

1

(2-4)

6

år

JAKKENS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

60
30
20

(64)
(33)
(23)

67
36
26

(70)
(39)
(29)

6

år

74 cm
42 cm
32 cm

GARNFORBRUK
Jakke
Dus pistasje 351
Lys grålilla 343

4
(4)
5
(6)
6
1 nøste til alle størrelser

Lue
Dus pistasje 351
Lys grålilla 343

1
(2)
2 nøster
1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG
		

Rundp og strømpep nr 3 og 3,5.
Hjelpep.

nøster

TILBEHØR
Knapper til jakke

5

(6)

6

(7)

7

STRIKKEFASTHET
		
		
		
		
		

24 m strukturmønster på p
nr 3,5= 10 cm.
35 m flettemønster (for- og
bakstykke) på p nr 3,5 = 11 cm.
12 m flettemønster (erme)
på p nr 3,5 = 4 cm

JAKKE
FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 161 (169) 177 (185) 193 m med lys grålilla på rundp nr
3 og strikk 1 p vrangbord med 1 r, 1 vr. Skift til dus pistasje og
fortsett med 1 r, 1 vr fram og tilbake til arbeidet måler ca 3,5 (4)
4 (4,5) 5 cm og siste p er fra vrangen.
Skift til rundp nr 3,5. Den ytterste m i hver side er kantm. Den
strikkes hele tiden r på retten og r på vrangen. Strikk mønster
etter diagrammene i denne rekkefølgen: A, E, B, F, C, E, B, F, D.
NB! Diagram E og F er like, men et av tegnene har ulik forklaring i tegnforklaringen. Etter 1 p av mønsteret skal det være 177
(185) 193 (201) 209 m. Sett en merketråd i den midterste m i de

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

2 feltene som strikkes etter diagram B = sidem.
Når arbeidet måler 19 (21) 23 (25) 27 cm, skal de 2 sidem felles.
Det skal nå være 43 (45) 47 (49) 51 m til forstykkene og 89 (93)
97 (101) 105 m til bakstykket. Videre strikkes delene hver for
seg.

FORSTYKKENE
Legg opp 1 m mot ermehullet = kantm. Denne strikkes r på
alle p. Fortsett med mønster som før. Når ermehullet måler 6
(6,5) 7,5 (8) 9 cm, skal det felles 7 (8) 9 (10) 11 m til halsen. Fell
videre hver 2. p 3,2,1,1,1 m = 29 (30) 31 (32) 33 m igjen. Strikk
til ermehullet måler 11 (12) 13 (14) 15 cm og fell på siste p 2
m i fletten nær ermehullet (tilsvarende de 2 m som ble økt i
begynnelsen av mønsteret). Fell av.
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VENSTRE ERME
Strikkes som det høyre men følg diagram H.
Sy sammen jakken på skuldrene

KANT VENSTRE FORSTYKKKE
Bruk dus pistasje og rundp nr 3. Legg tråden under kanten og
strikk fra retten opp ca 12 m pr 5 cm. Bruk gjerne en heklekrok
til dette og skyv m etter hvert over på p. Strikk 6 p 1 r, 1 vr. Skift
til lys grålilla og strikk 1 p med 1 r, 1 vr. Fell av med r og vr m fra
retten.
Merk av til 5 (6) 6 (7) 7 knapper jevnt fordelt.

KANT HØYRE FORSTYKKKE
Strikkes som den venstre, men på 3. p lages knapphull tilsvarende merkene til knapper. Knapphull lages slik: Strikk 2 m r
sammen, lag et dobbelt kast, strikk 2 m vridd r sammen. Neste
p strikkes det doble kastet som 1 r, 1 vr eller 1 vr, 1 r.

KRAVE
Begynn 1 cm innenfor høyre ytterkant og strikk fra retten opp
69 (73) 77 (81) 85 m jevnt fordelt med dus pistasje og rundp nr
3 rundt halsåpningen. Avslutt 1 cm før ytterkanten på venstre
side.
Strikk vrangbord med 1 r, 1 vr fram og tilbake. På 5. p skal det
økes (fortsett med 1 r, 1 vr): Strikk 6 (8) 6 (4) 6 m, i neste m
strikkes 1 r, 1 vr, 1 vridd r (= 2 m økt), gjenta denne økingen i

BAKSTYKKET

hver 8. m og avslutt med 6 (8) 6 (4) 6 m 1 vr, 1 r. Det skal nå

Legg opp 1 m mot ermehullet i hver side = kantm. Den strikkes

være 85 (89) 95 (101) 105 m.

r på alle p. Strikk til bakstykket er 1,5 (1,5) 1,5 (2) 2 cm kortere

Fortsett med 1 r, 1 vr. Skift til rundp nr 3,5 når kraven måler 3

enn forstykkene. Fell de midterste 27 (29) 31 (33) 35 m. Strikk

cm etter økingene. Skift til lys grålilla når kraven måler ca 4 (4)

hver side for seg slik: Fell til nakken 2,1 m. Strikk til bakstykket er

4,5 (4,5) 5 cm etter økingene og siste p er fra retten. (Husk at

like langt som forstykkene og fell på siste p 2 m i den ytterste

kraven skal brettes utover. Det som er rettsiden av jakken, blir

fletten i hver side (tilsvarende de 2 m som ble økt i begynnels-

vrangsiden av kraven.) Strikk 1 p med 1 r, 1 vr. Fell av litt løst.

en av mønsteret). Fell av de siste 29 (30) 31 (32) 33 m.
Sy sammen ermene og sy dem i jakken. Pass på at midten av

HØYRE ERME

ermet møter skuldersømmen.

Strikkes fram og tilbake på rundp.

Sy knappene i jakken.

Legg opp 38 (40) 42 (44) 46 m med lys grålilla på rundp nr
3 og strikk 1 p vrangbord med 1 r, 1 vr. Skift til dus pistasje og

BRODERI

fortsett med 1 r, 1 vr fram og tilbake til arbeidet måler ca 2,5 (3)

Broder en lys grålilla blomst med fire kronblad, i hver av de

3 (3,5) 4 cm og siste p er fra vrangen.

store rutene i flettemønsteret (se illustrasjon). Hvis det er en

Skift til p nr 3,5. Den ytterste m i hver side er kantm. Den

halv rute øverst mot skuldersømmen, sys en halv blomst med

strikkes r på alle p. Strikk mønster etter diagram G. Pass på at

tre kronblad, der.

merket for ‘midten’ kommer midt på ermet. Etter 1 p mønster
skal det være 40 (42) 44 (46) 48 m. Øk 1 m i hver side, innenfor
kantm, hver 2. cm 8 (9) 10 (11) 12 ganger = 56 (60) 64 (68) 72
m. De nye m tas med i mønsteret. Fortsett uten å øke til ermet
måler 20 (23) 26 (29) 32 cm og fell på siste p 2 m i fletten
(tilsvarende de 2 m som ble økt i begynnelsen av mønsteret).
Fell av.
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J

I
Gjenta

DIAGRAM A - J

Gjenta

Gjenta
G

Gjenta

Gjenta

H

Gjenta

Midt på erme

Gjenta

Midt på erme

Gjenta

4 2
6 3 1

Begynn
alle str

Avslutt
alle str

1

2

3

4

6

Avslutt
alle str

1

2

3

4

6

A
Gjenta

B

Gjenta

C
Gjenta

Gjenta

D

Gjenta

E

Gjenta

F

Gjenta

Avslutt 2 4
alle str 1 3 6

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
1 m vridd r på retten, 1 m vridd vr på vrangen
Plukk opp tråden mellom 2 m, sett den på venstre p og strikk 1 vridd r = 1 m økt
E: Sett 3 m på en hj.p foran arbeidet, strikk 2 r, flytt 1 m fra hj.p til venstre p og strikk den vr, strikk m på hj.p r
F: Sett 3 m på en hj.p bak arbeidet, strikk 2 r, flytt 1 m fra hj.p til venstre p og strikk den vr, strikk m på hj.p r
Sett 1 m på hjelpep bak arbeidet, strikk 2 r, strikk m på hjelpep vr
Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 1 vr, strikk m på hjelpep r
Sett 3 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 3 r, strikk m på hjelpep r
Sett 3 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 3 r, strikk m på hjelpep r
Tom rute. Ingen m
2 m r sammen
1 m løs av, strikk 2 m r sammen, trekk den løse m over
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LUE
Legg opp 98 (108) 118 m med lys grålilla på rundp nr 3 og strikk
rundt 1 omgang vrangbord med 1 r, 1 vr. Skift til dus pistasje,
fortsett med 1 r, 1 vr til arbeidet måler 5 (6) 7 cm og juster på siste
omgang antall m til 99 (108) 117 m.
Skift til p nr 3,5. Vreng arbeidet slik at riktig side av vrangborden
kommer ut når kanten siden brettes opp. Strikk mønster etter
diagram I til arbeidet fra vrangborden måler ca 13 (14) 15 cm.
Avslutt med en hel rapport i mønsteret.
Strikk mønsteret på diagram J = 55 (60) 65 m igjen.
Strikk 1 omg r. Neste omgang strikkes slik: *2 r sammen, 1 kast, 2
r sammen, 1 r*, gjenta *-* ut omgangen = 44 (48) 52 m.
Skift til strømpep nr 3. Strikk 1 r, 1 vr 3 cm. Skift til lys grålilla. Strikk
1 omgang 1 r, 1 vr. Fell av.
Tvinn ei ca 45 cm lang snor av dobbel tråd i lys grålilla. Tre snora
gjennom hullene, stram til og knyt ei sløyfe. Lag 2 pomponger i
lys grålilla. Fest dem i endene av snora. Brett opp kanten nederst
på lua.

GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

BABY SILK
80 % baby alpakka
20 % mullbærsilke
Produsert i Peru

Baby Silk er luksusgarnet vårt. Her er den
mykeste baby alpakka spunnet sammen
med den fineste mullbærsilken. Det er
den aller mykeste pelsen på de voksne
dyrene som sorteres til baby alpakka.
Plagg strikket i Baby Silk blir utrolig glansfullt med et mykt og flott fall. Utvalget
av farger er stort og garnet egner seg til
finere plagg til både voksne og barn,
og ikke minst til familiens minste.
Strikkefasthet: 24 masker glattstrikk
på pinne 3,5 = 10 cm.

10

3,5

24
50 gram = ca 133 meter

•
•
•
•
•

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

50 gram = ca 133 meter
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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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