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GARN
		
		

ALPAKKA WOOL 60 % fineste alpakka,
40 % ren, ny ull
50 gram = ca 166 meter

STØRRELSER

XS

(S)

M

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

90
44
22

(95)
(48)
(23)

100
50
25

GARNFORBRUK
Maisgul 511 ca
Safangul 519 ca
Blekgul 507 ca
Lys grå melert 502 ca
Brun melert 506 ca

3
2
2
2
1

(3)
(2)
(2)
(2)
(1)

4
2
2
2
1

PINNEFORSLAG

Liten og stor rundp nr 3

(L)

XL

(112) 128
(56) 63
(28) 32

(4)
(3)
(3)
(3)
(2)

5
3
3
3
2

cm
cm
cm

nøster
nøster
nøster
nøster
nøster

STRIKKEFASTHET		
25 m i rillestrikk på p nr 3 = 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

FORSTYKKET
Legg opp 112 (119) 126 (140) 161 m med maisgul på p nr 3.

Skift til safrangul. Strikk 13 (14) 15 (17) 20 m r, 1 m løst av, 2 m r

Strikk fram og tilbake rillestrikk (r på retten, r på vrangen) til ar-

sammen, trekk den løse m over, 13 (14) 15 (17) 20 m r. Snu og

beidet måler 6 (7) 7 (8) 8 cm. Siste p r på vrangen. Strikk videre

strikk r tilbake.

ruter i ”diagonalstrikk”. NB! Det er viktig å stramme tråden i
begynnelsen av hver p for et godt resultat.

Fortsett på samme måte med å felle 2 m midt på ruten på
annenhver p retten. Skift farge for hver ny rille (1 p r på ret-

Første rad: 1. rute: Legg opp med brun melert nye 17 (18) 19

ten, 1 p r på vrangen). Strikk til det gjenstår 1 m, klipp tråden

(21) 24 m på høyre p. Strikk videre 16 (17) 18 (20) 23 m r inn på

og trekk den gjennom siste m.

arbeidet på kanten under. Sett resten av m på venstre p inn på
en tråd. Snu og strikk tilbake 33 (35) 37 (41) 47 m r, snu.

2., 4., og til og med 6. rute: Strikk opp fra retten med safrangul

Skift til safrangul. Strikk 15 (16) 17 (19) 22 m r inn på arbeidet, ta

17 (18) 19 (21) 24 m langs venstre siden og vertikalt på 1. rute.

1 m løst av, strikk 2 m r sammen, trekk den løse m over, 15 (16)

Sett videre 16 (17) 18 (20) 23 m fra tråden inn på venstre p og

17 (19) 22 m r. Snu og strikk rett tilbake.

strikk de r. Snu og strikk r tilbake.

Skift til brun melert. Strikk 14 (15) 16 (18) 21 m r inn på arbeidet,
ta 1 m løst av, 2 m r sammen, trekk den løse m over, 14 (15) 16
(18) 21 m r. Snu og strikk r tilbake.
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6., 4., og 2. rute: Strikk opp med blekgul 17 (18) 19 (21) 24 m
horisontalt på ruten i raden under. Strikk videre opp 16 (17) 18
(20) 23 m vertikalt på forrige rute, samme rad. Snu og strikk
r tilbake, snu. Strikk videre rillestrikkstriper 2 p maisgul og 2 p
blekgul på rutene.
5., 3., og 1. rute: Strikk opp med blekgul 17 (18) 19 (21) 24 m
horisontalt på ruten i raden under. Strikk videre opp 16 (17) 18
(20) 23 m vertikalt på forrige rute på samme rad. Strikk videre
hele rutene med blekgul.
Tredje rad. Start fra høyre side: 1. rute: Legg opp nye 17 (18)
19 (21) 24 m på høyre p med lys grå melert og strikk opp 16
(17) 18 (20) 23 m horisontalt inn på ruten i raden under, snu og
strikk r, snu. Strikk videre rillestrikkstriper 2 p maisgul, 2 p lys grå
melert.
2., 4. og 6. rute: Strikk opp m med maisgul vertikalt på forrige
rute samme rad og horisontalt på ruten i raden under, til sammen 33 (35) 37 (41) 47 m. Strikk hele ruten med maisgul.
3., 5. og 7 rute: Strikk opp 33 (35) 37 (41) 47 m med lys grå melert vertikalt på forrige rute samme rad og horisontalt på ruten
i raden under, snu strikk r, snu. Strikk videre rillestrikkstriper 2 p
maisgul, 2 p lys grå melert.
Fjerde rad, venstre side: 7. rute: Strikk opp med safrangul 17
(18) 19 (21) 24 m horisontalt på siste rute i raden under. Legg
videre opp nye 16 (17) 18 (20) 23 m på p, snu og strikk r, snu.
Strikk hele ruten med safrangul.
6., 4. og 2. rute: Strikk opp 33 (35) 37 (41) 47 m med brun melert horisontalt på ruten i raden under og vertikalt på forrige rute
på samme rad, snu strikk r, snu. Strikk videre rillestrikkstriper 2 p
safrangul og 2 p brun melert.
5., 3. og 1. rute: Strikk opp 33 (35) 37 (41) 47 m med safrangul
horisontalt på ruten i raden under og vertikalt på forrige rute og
strikk hele rutene med safrangul.
Femte rad, høyre side: 1. rute: Legg opp nye 17 (18) 19 (21) 24
m med lys grå melert og strikk opp 16 (17) 18 (20) 23 m horisontalt på ruten i raden under, snu, strikk r, snu. Strikk videre
rillestrikkstriper 2 p blekgul, 2 p lys grå melert.
Strikk videre som 1. rute, men strikk hele ruten med safrangul.
3., 5., og 7. rute: Strikk opp fra retten med brun melert 17 (18)

2., 4. og 6. rute: Strikk opp 33 (35) 37 (41) 47 m med blekgul

19 (21) 24 m vertikalt langs siden på siste rute. Sett videre 16

vertikalt på forrige rute og horisontalt på ruten i raden under.

(17) 18 (20) 23 m fra tråden inn på venstre p og strikk de r. Snu

Strikk hele rutene med blekgul.

og strikk r tilbake.

3., 5. og 7. rute: Strikk opp 33 (35) 37 (41) 47 m med lys grå
melert vertikalt på forrige rute og horisontalt på ruten i raden

Skift til safrangul og strikk videre som 1. rute. Skift farge ved

under, snu og strikk r, snu. Strikk videre rillestrikkstriper 2 p

hver ny rille og strikk rillestrikkstriper 2 p brun melert og 2 p

blekgul og 2 p lys grå melert.

safrangul ut ruten.
Sjette rad, venstre side: 7. rute: Strikk opp med maisgul 17 (18)
Andre rad. Start fra venstre side av arbeidet: 7. rute: Strikk

19 (21) 24 m horisontalt på siste rute i raden under. Legg videre

opp med blekgul 17 (18) 19 (21) 24 m horisontalt på siste rute

opp nye 16 (17) 18 (20) 23 m på p. Strikk ruten med maisgul.

til venstre på arbeidet på første rad. Legg videre opp nye 16

6. rute: Strikk opp 33 (35) 37 (41) 47 m med safrangul horison-

(17) 18 (20) 23 m på p, snu og strikk r tilbake, snu. Strikk videre

talt på ruten i raden under og vertikalt på forrige rute samme

og fell sammen 2 m på annenhver p som rutene på første rad.

rad, snu strikk r, snu.

Strikk hele ruten med blekgul.

Strikk videre rillestrikkstriper 2 p maisgul og 2 p safrangul.
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Hopp over 5., 4. og 3. rute som blir halsåpningen.

Tredje rad, høyre side: 1. rute: Legg opp med lys grå melert

2. rute: Strikk opp med safrangul 17 (18) 19 (21) 24 m horison-

nye 17 (18) 19 (21) 24 m. Strikk opp 16 (17) 18 (20) 23 m

talt på nest siste rute i raden under. Legg videre opp nye 16

horisontalt på ruten i raden under. Snu og strikk r tilbake, snu

(17) 18 (20) 23 m på p, snu og strikk r tilbake, snu. Strikk videre

og strikk videre rillestrikkstriper 2 maisgul og 2 lys grå melert.

rillestrikkstriper 2 p maisgul og 2 p safrangul.

2., 4. og 6. rute: Strikk opp m med maisgul vertikalt på forrige

1. rute: Strikk opp 33 (35) 37 (41) 47 m med maisgul horisontalt

rute og horisontalt på ruten i raden under. Strikk hele ruten

på ruten i raden under og vertikalt på forrige rute på samme

med maisgul.

rad. Strikk hele ruten med maisgul.

3. og 5. rute: Strikk opp med lys grå melert vertikalt på forrige rute og horisontalt på ruten i raden under, snu og strikk r

BAKSTYKKET

tilbake. Strikk videre i rillestrikkstriper 2 p maisgul og 2 p lys grå

Legg opp og strikk kanten nede i gul som forstykket. Strikk

melert.

videre som på forstykket, men bytt om stripete rute og
ensfarget rute på hver rad.

HØYRE ERMET
Strikk kanten med maisgul som vestre ermet. Strikk videre

Første rad: 1., 3. 5. og 7. rute: Strikkes med safrangul.

som venstre ermet, men bytt om stripete ruter og ensfarget

2. 4. og 6. rute: Strikkes i rillestrikkstriper 2 p brun melert og 2 p

rute på hver rad.

safrangul.

MONTERING
Andre rad: 7., 5., 3., og 1. rute: Strikk i rillestrikkstriper 2 p

Pass på at rutene møtes ved montering. Sy sammen rutene i

blekgul og 2 p maisgul. 6., 4. og 2. rute: Strikkes med blekgul.

nakken. Sy sammen på skuldrene. Sy ermene i bolen. Modellen
har splitt i sidene på bolen. Sy sidesømmene etter kanten med

Tredje, fjerde, femte rad: Bytt om fargene på samme måte

maisgul nede. Sy videre undererms-sømmene.

som første og andre rad.

HALS
Sjette rad: 7. rute: Strikk som på forstykket, men i

Strikk opp med maisgul på liten rundp nr 3 m ca 25 m pr 10

rillestrikkmønster 2 p safrangul og 2 p maisgul.

cm rundt halsåpningen. Strikk rundt 1 omgang vr, fell av.

6. rute: Strikk som forstykket, men med maisgul.
Ruter i nakken: 5. og 3. rute: Strikk opp med safrangul 16 (17)
18 (20) 23 m horisontalt på ruten i raden under, snu og strikk
r tilbake. Strikk deretter fram og tilbake rillestrikkstriper 2 p
maisgul og 2 p safrangul til arbeidet måler ca 3 (3) 3,5 (4) 4,5
cm. Fell av.
4. rute: Strikk som 5. og 3. rute, men med maisgul hele ruten.

VENSTRE ERMET
(NB! Ermene er ¾ lange kimonoermer)
Legg opp med maisgul 96 (102) 108 (120) 138 m på p nr 3 og
strikk rillestrikk fram og tilbake 3 (3) 3,5 (4) 4,5 cm.
Første rad, høyre side: Strikk som på forstykket bolen, avslutt
etter 6. rute på 1. rad.
Andre rad, venstre side: 6. rute: Strikk opp med blekgul 17 (18)
19 (21) 24 m horisontalt på siste rute i raden under. Legg videre
opp nye 16 (17) 18 (20) 23 m. Snu og strikk r tilbake. Strikk
videre rillestrikkstriper 2 p maisgul og 2 p blekgul.
5., 3. og 1. rute: Strikk opp m med blekgul horisontalt på neste
rute i raden under og vertikalt på forrige rute på samme rad.
Strikk hele ruten med blekgul.
4. og 2. rute: Strikk opp m med blekgul horisontalt på ruten i
raden under og vertikalt på forrige rute på samme rad. Strikk i
rillestrikkstriper som 6. rute.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

ALPAKKA

WOOL
60 % fineste alpakka
40 % ren, ny ull
Produsert i Peru

Alpakka Wool egner seg ypperlig til lette
og finere bruksplagg. Garnet har beholdt
alpakkafiberens mykhet og slitestyrke,
mens ull sørger for god elastisitet og fin
struktur. Når du velger Alpakka Wool får
du holdbare plagg som passer til både
baby, barn og voksne. Alpakka Wool
finnes i mange flotte farger fra nøytrale
naturtoner og sarte pasteller til klare,
friske nyanser og fine retrofarger.
TIPS: Alpakka Wool egner seg svært
godt til koftemønster og andre klassiske
strikkeplagg, men er like flott til fletter,
struktur- og hullmønster. Plagg i Alpakka
Wool passer til både inne- og utebruk,
og garnet er mykt og godt til både sjal,
skjerf, vanter, pulsvanter, luer og annet
tilbehør. Garnet egner seg også til toving.
Alpakka Wool har samme strikkefasthet
som Fin og Tynn Alpakka og oppskriftene kan brukes om hverandre.

10

3

27
50 gram = ca 166 meter

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vreng plagget 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: 27 m i glattstrikk
på pinne 3 = 10 cm.
50 gram = ca 166 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.
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