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DESIGN

Anne-Kirsti Espenes

GARN
		
		
		
		

TYNN ALPAKKA 100 % fineste
alpakka, 50 gram = ca 167 meter
PUS 70 % baby alpakka,
17 % akryl, 13 % polyamid,
50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER

1

(2)

3

GENSERENS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

57
32
20

(62)
(35)
(23)

66
38
26

(2)
(1)

2
2

(4)

6

år

(71) 75 cm
(41) 44 cm
(29) 32 cm

GARNFORBRUK
Genser
TYNN ALPAKKA
Mørk grå 195
Beige 161

2
1

Lue
PUS
Grå 4010

1 nøste til alle størrelser

TILBEHØR

4-5 knapper til genseren

PINNEFORSLAG
		
		

Rundp og strømpep nr 2,5
og 3 til genser. Liten rundp og
strømpep nr 8 til luen.

(3)
(2)

3
2

nøster
nøster

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

STRIKKEFASTHET		
27 m glattstrikk med Tynn
		
Alpakka på p nr 3 = 10 cm.
		
12 vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr
		
(lett utstrekt) med Pus
		
på p nr 8 = 10 cm.

FORKORTELSER
		

GENSER

ERMENE

r = rett, vr = vrang, m = maske,
p = pinne

Legg opp 40 (42) 44 (46) 48 m med mørk grå på strømpep nr
2,5 og strikk 4 (4) 4,5 (4,5) 5 cm vrangbord med 1 r, 1 vr.

BOLEN
Legg opp 156 (168) 180 (192) 204 m med mørk grå på rundp
nr 2,5 og strikk vrangbord med 1 r, 1 vr 4 (4) 4,5 (4,5) 5 cm.

Skift til strømpep nr 3. Øk på 1. omgang 4 m jevnt fordelt og
strikk mønster etter diagram A. Pass på at merket for ‘midten’
kommer midt oppå på ermet og sett et merke i 1 m midt under

Skift til rundp nr 3 og strikk mønsteret på diagram A til
arbeidet måler ca 18 (20) 22 (24) 26 cm. Avslutt med en hel
rapport (beige stripe til slutt).
Strikk mønsteret på diagram B. Begynn ved den første pilen
for valgt størrelse, strikk som angitt til den andre pilen for

ermet = merkem. Denne strikkes vr hele tiden. Øk 2 m midt
under ermet (1 m før og etter merkem) hver 2. cm 6 (7) 9 (11)
12 ganger = 56 (60) 66 (72) 76 m. Når ermet måler ca 16 (19)
22 (25) 28 cm, skal mønsteret på diagram C strikkes. Avslutt
med en beige stripe før diagram C. Fell på siste omgang av

valgt størrelse = forstykket. Gjør alt dette en gang til slik at
for – og bakstykket blir likedan. Fell på siste omgang slik til ermehull: Fell 5 m, strikk 69 (75) 81 (87) 93 m, fell 9 m, strikk 69

diagram C, 9 m midt under ermet = 47 (51) 57 (63) 67 m.
Strikk det andre ermet på samme måte.

(75) 81 (87) 93 m, fell 4 m. Legg bolen til side mens ermene
strikkes.
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BÆRESTYKKE MED RAGLAN

KANT MED KNAPPHULL

Sett forstykket + ene ermet + bakstykket + andre ermet inn på

Strikkes som knappekanten, men med knapphull tilsvarende

samme rundp nr 3 = 232 (252) 276 (300) 320 m.

merkene.

Begynn fra retten med forstykket og strikk fram og tilbake slik

Knapphull: Fell 2 m, på neste p legges opp 2 nye m over de

at det blir åpning på venstre side foran. Strikk stripemønsteret

felte. Sy sammen under ermene. Sy i knapper.

på diagram D. Etter 2 p settes en merketråd der hvor delene
møtes (ikke venstre side foran). Neste p (retten) felles slik: Strikk
1 r, 2 m r sammen, *strikk til 2 m før 1. merketråd, strikk 2 m
vridd r sammen, 2 m r sammen*, gjenta *-* ved 2. og 3. merketråd, strikk til 3 m gjenstår og avslutt med 2 m vridd r sammen, 1 r = i alt 8 m felt. Gjenta disse fellingene hver 2. p til det
er felt i alt 14 (15) 16 (17) 18 ganger = 120 (132) 148 (164) 176 m.

LUE
Legg opp 50 (52) 54 (56) 58 m med Pus på kort rundp eller
strømpep nr 8. Strikk vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr rundt. Når
arbeidet måler 20 (21) 22 (23) 25 cm, strikkes 2 m r sammen
omgangen rundt = 25 (26) 27 (28) 29 m.
Fortsett i glattstrikk. På 2. (2.) 3. (3.) 4. omgang felles 5 (1) 2 (3) 4
m jevnt fordelt = 20 (25) 25 (25) 25 m.
Strikk 1 omgang uten å felle. Neste omgang felles slik: Strikk *2
r sammen, 3 r*, gjenta *-* omgangen rundt = 16 (20) 20 (20)
20 (20) m.
Strikk 1 omgang uten å felle. Neste omgang strikkes *2 r sammen, 2 r*, gjenta *-* omgangen rundt = 12 (15) 15 (15) 15 m.
Strikk 1 omgang uten å felle. Strikk 2 m r sammen til 6 (8) 8 (8)
8 gjenstår.
Klipp av tråden, trekk den gjennom m og fest godt.
Brett opp lua.

NB! På grunn av stripemønsteret, vil noen av raglanfellingene
komme på vrangen. Da felles slik: Før merketrådene strikkes
2 m vr sammen. Etter merketrådene, strikk 1 m og sett den
tilbake på venstre p, løft m nr 2 (som ikke er strikket) over m nr
1 (den som nettopp ble strikket) og flytt m over på høyre p.
Når alle fellinger er gjort, skal 15 (17) 19 (21) 23 m midt foran
settes på en tråd.
Venstre side: Fortsett med raglanfellinger som før og fell
samtidig hver 2. p til halsen 2 m 2 ganger og deretter 1
m til halsfellingen møter raglanfellingen. NB! På grunn av
stripemønsteret, vil noen av fellingene komme i motsatt ende
av den enden garnet det strikkes med, er. Fellingen kan da
gjøres ved å snu arbeidet og trekke m som skal felles over
neste m uten å strikke noen av m.
Fell til slutt av m som blir igjen.
Høyre side (resten av bolen): Fortsett med raglanfellinger som
før og fell til halsen som på høyre side. La m stå på p.

HALSKANT
Strikk med mørk grå de resterende m over på en p nr 2,5 og
strikk samtidig opp ca 9 m pr 3 cm der det ble felt til halsen.
Strikk 1 r, 1vr 2 (2) 2,5 (2,5) 2,5 cm. Fell av med r og vr.

KANT MED KNAPPER
Strikk opp ca 9 m pr 3 cm langs kanten på ermesiden. Strikk 1
r, 1 vr 2 cm. Fell av med r og vr. Merk av til 4 – 5 knapper, den
øverste og den nederste 3 m fra kanten, de øvrige jevnt fordelt.
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DIAGRAM A, B, C, D
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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.

Pus er et loddent, supermykt, lett
og lekkert alpakkagarn med
en kabelspunnet kjerne. Overflaten
er fint børstet, og garnet passer perfekt
til lette plagg. Pus er svært drøyt i bruk
og kommer i klare, rene farger i tillegg
til vakre natur- og pastellfarger.

PUS
70 % baby alpakka, 17 % akryl
13 % polyamid
Produsert i Peru

TIPS: Garnet er perfekt til skjerf, løse halser
og tilbehør. Men fordi det er så lett og luftig,
passer det også svært godt til større plagg.
Strikkefasthet: 12 masker glattstrikk
på pinne 9 = 10 cm.

10

9

12
50 gram = ca 100 meter

•
•
•
•
•

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

50 gram = ca 100 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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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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