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FAERYTALE

43·05 CITYSQUARE LANGJAKKE
DESIGN

Liv Inger Espedal

GARN
		

FAERYTALE 100 % fineste alpakka
50 gram = ca 175 meter

STØRRELSER

XS/S

(M/L)

XL/XXL

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

108
102
46

(118)
(105)
(48)

126
108
50

GARNFORBRUK
Dus rosa 771 ca
Grå 731 ca

10
4

(11)
(4)

12
5

PINNEFORSLAG
		

Liten og stor rundp og
strømpep nr 8

cm
cm
cm

nøster
nøster

STRIKKEFASTHET		
13 m glattstrikk med dobbel tråd
		
Faerytale på p nr 8 = 10 cm
		
16 m i vrangbordstrikk, 2 r, 2 vr,
		
med dobbel tråd Faerytale
		
på p nr 8 = 10 cm
TILBEHØR

8 transparente trykknapper 15 mm

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

RUTEMØNSTER

til arbeidet måler 6 (8) 10 cm. De to neste p strikkes med grå:

Strikkes i glattstrikk, fram og tilbake: x 18 cm med dus rosa, 2 p

vrangbordstrikk de 4 m i kanten høyre side, og resten av m i

med grå x, gjenta fra x til x.

glattstrikk.
Strikk videre i rutemønster, hver rute måler 19 cm (18 cm med

En rute (en rapport) i høyden, dus rosa + 2 p med grå = 19 cm.

dus rosa, og 2 p med grå=1 cm). Strikk til arbeidet måler 45

Bredden på ruten: 16 (18) 19 m med dus rosa, 2 m med grå =

(47) 49 cm = ferdig med 2 p med grå.

ca 14,6 (15,3) 16 cm.

Strikk lommefor: Sett de første 22 (24) 25 på vent på tråd eller
p, strikk de gjenstående 17 (19) 20 med grå i glattstrikk fram

HØYRE FORSTYKKE

og tilbake til lommeforet måler ca 26 cm. Samle alle m inn på

Legg opp 39 (43) 45 m med grå og dobbel tråd på p nr 8.

felles p og strikk videre i rutemønster. Strikk til arbeidet måler

Strikk 2 p fram og tilbake i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift til

83 (85) 87 cm, fell av 4 m til ermehull i venstre side. Fortsett

dus rosa og grå, strikk de 4 første m med grå og med 2 r, 2 vr,

med rutemønster til arbeidet måler 97 (100) 103 cm, sett de 4

hele forstykket (de grå m er knappestolpe):

kantm med grå på vent på tråd. Fell av til halsringing på hver 2.

Strikk de 4 første m 2 r, 2 vr, med grå, strikk 16 (18) 19 m i

p med 5 (6) 7 m, videre 3,2,1 m (likt for alle størrelser) = 22 (25)

glattstrikk med rosa, strikk 2 m med grå (eget nøste), strikk 17

26 m igjen på p. Strikk til ermehullet måler 19 (20) 21 cm, fell

(19) 20 m med dus rosa. Strikk slik i glattstrikk fram og tilbake

av.
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Strikk videre fram og tilbake, 3 cm i rutemønster uten å øke.
Fell av.
Legg arbeidet til side og strikk det andre ermet på samme
måte.

HALS
Plukk eller strikk opp med dobbel tråd og grå, langs nakke
og halsringing foran, ca 16 m per 10 cm, sett de 4 + 4 m fra
kantene foran inn på samme p. Tilpass masketallet til å være
delelig med 4,5 (p avsluttes og startes med 2 r). Strikk fram og
tilbake i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til halskanten måler ca 30
cm, fell av med r og vr m.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene. Sy lommeforet sammen i sidene, og
damp lommene lett.
Sy ermene på bolen. Sy sammen under ermene. Sy jakken
sammen i sidene.
Sy 5 trykknappene i knappestolpen (ca 7 cm mellomrom, øverste rett nedenfor halskant), og 3 stk opp langs første halvdel av
halsen, slik at de ikke er synlige fra utsiden.

VENSTRE FORSTYKKE
Strikkes på samme måte som høyre forstykke, men speilvendt.

BAKSTYKKET
Legg opp 72 (80) 84 m med grå og dobbel tråd på p nr 8.
Strikk 2 p fram og tilbake i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr.
Skift til dus rosa og grå: strikk 17 (19) 20 m med dus rosa, strikk
2 m med grå (eget nøste), strikk 16 (18) 19 m med dus rosa,
strikk 2 m med grå (eget nøste), strikk 16 (18) 19 m med dus
rosa, strikk 2 m med grå (eget nøste), strikk 17 (19) 20 m med
dus rosa.
Strikk slik i glattstrikk fram og tilbake til arbeidet måler 6 (8) 10
cm. De to neste p strikkes med grå.
Strikk videre i rutemønster til arbeidet måler 83 (85) 87 cm, fell
av 4 m til ermehull i hver side.
Strikk til ermehullet måler 19 (20) 21 cm, fell av.

ERMENE
Legg opp 24 (24) 24 m med dobbel tråd på rundp nr 8 og strikk
2 p fram og tilbake i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift til dus
rosa og grå, de 2 midterste m på ermet strikkes som grå stripe
i rutemønsteret. Øk 1 m i hver side hver 3. (3.) 3. cm, til det er
52 (54) 56 m på p. Strikk i rutemønster som på bolen, følg med
når det er mer enn 16 (18) 19 m på hver side av midtstripen, da
strikkes det nye 2 m til loddrette grå striper (på hver side). Strikk
til ermet måler 46 (48) 50 cm.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
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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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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dustorealpakka.no
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knitathome.no

gjestal.no

19
FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN
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HOUSEOFYARN
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