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GARN
		
		
		
		
		

PUS 70 % baby alpakka, 17 % akryl,
13 % polyamid,
50 gram = ca 100 meter
FIN 50 % baby alpakka,
50 % mullbærsilke,
50 gram = ca 165 meter

STØRRELSER
Jakke
Skjerf

8
(10)
One Size

12

(14)
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PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
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36

(83)
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(38)

89
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40
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(42)

cm
cm
cm

8

(9)

10

(11) nøster

GARNFORBRUK
Jakke
PUS
Grå 4011
FIN
Lys grå 213
Svart 215
Skjerf
FIN
Svart 215

8
(9) 10 (11) nøster
3 nøster til alle størrelser

10 nøster

PINNEFORSLAG
		

Liten og stor rundp nr 8
Liten rundp nr 5,5

TILBEHØR

10 knapper

STRIKKEFASTHET
		
		
		

13 m rillestrikk på p nr 8 (1 tråd
PUS + 1 tråd FIN) = 10 cm
17 m rillestrikk på p nr 5,5
(tredobbel tråd FIN) = 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.

Alternativ til FIN: ALPAKKA WOOL, MINI STERK
eller TYNN ALPAKKA
FORKORTELSER
		

Rillestrikk = alle p strikkes r

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

m, sett et merke, strikk 50 (54) 58 (62) m, sett et merke. Strikk
de resterende 29 (31) 33 (35) m. Strikk rillestrikk til arbeidet

Jakken strikkes i dobbel tråd, en tråd PUS grå + en tråd FIN

måler 26 (26) 28 (32) cm.

lys grå. Lommene og skjerfet strikkes i tredobbel FIN svart.

De 4 ytterste m i hver side er overlapping foran. Det skal felles
til 5 doble (2 ved siden av hverandre) knapphull i høyre side:

JAKKE
BOLEN
Legg opp 108 (116) 124 (132) m på p nr 8. Strikk fram og tilbake
i rillestrikk. Sett merker i sidene ved å strikke 29 (31) 33 (35)

De 2 første knapphullene lages når arbeidet måler 26 (26)
28 (32) cm. Deretter skal det være 10 (11) 11 (11) cm mellom
knapphullsfellingene.
Strikk doble knapphull slik: strikk 2 m, fell av 2 m, strikk 2 m,
fell av 2 m, legg de avfelte m opp på neste p.
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Strikk til arbeidet måler 54 (57) 58 (61) m. Fell av 8 m til
ermehull i hver side, (4 m på hvetr side av merkene), likt for
alle størrelser (i alt felles 16 m)
Videre strikkes for- og bakstykke hver for seg.

FORSTYKKENE
Høyre forstykke = 25 (27) 29 (31) m: Fortsett med rillestrikk
og knapphullsfelling og fell samtidig til raglan i venstre side
ved å felle 1 m på hver 2. p 6 (6) 7 (8) ganger = 12 (12) 14 (16)
p = 19 (21) 22 (23) m på p. Fell videre til raglan på hver 4.
p 5 (6) 7 (7) ganger = 22 (24) 26 (26) p = igjen på p: 14 (15)
15 (16) m.
Til sammen skal det strikkes 34 (36) 40 (42) p = 17 (18) 20 (21)
riller.
Venstre forstykke: Strikk som høyre, men speilvendt.

BAKSTYKKET = 42 (46) 50 (54) m
Fortsett med rillestrikk fram og tilbake og fell til raglan ved
å felle 1 m i hver side på hver 2. p 6 (6) 7 (8) ganger = 12 (12)
14 (16) p = 30 (34) 36 (38) m på p.
Fell videre til raglan på hver 4. p 7 (8) 8 (9) ganger = 30 (32)
32 (34) p = 16 (16) 16 (20) m på p.
Til sammen skal det strikkes 42 (44) 46 (50) p = 21 (22) 23 (25)
riller. Fell av.

ERMENE
Legg opp 24 (26) 28 (30) m på p nr 8. Strikk rillestrikk fram
og tilbake. Øk 1 m i hver side hver 3. cm, likt for alle størrelser,
til det er 44 (48) 52 (54) m på p. Strikk til ermet måler 36 (38)
40 (42) cm. Fell av 4 m i hver side av ermet, og fell videre til
raglan ved å felle 1 m i hver side på hver 2. p 6 (6) 7 (8) ganger
= 12 (12) 14 (16) p = 24 (28) 30 (30) m på p.
Fell videre til raglan på hver 4. p 5 (6) 7 (7) ganger = 22 (24)

SKJERF

26 (26) p = 14 (16) 16 (16) m på p.
Til sammen skal det strikkes 34 (36) 40 (42) p = 17 (18) 20 (21)

Legg opp 40 m med tredobbel tråd svart FIN på p nr 5,5. Strikk

riller.

fram og tilbake i rillestrikk til arbeidet måler ca 150 cm. Fell

Fell av 7 (8) 8 (8) m i høyre side (dette er del av halsringing

av til en kant som ikke strammer.

foran. Strikk videre og fell til raglan i venstre side med felling
hver 4. p til det fra raglan-begynnelse er strikket 42 (44)
46 (50) p = 21 (22) 23 (25) riller.
Strikk det andre ermet på samme måte, men speilvendt.

LOMMER
Legg opp 22 (24) 26 (26) m med tredobbel tråd svart FIN
på p nr 5,5. Strikk rillestrikk fram og tilbake til arbeidet måler
15 (16) 17 (17) cm, fell av. Strikk en lomme til på samme måten.

MONTERING
Sy ermene til på bakstykket (lang raglan mot lang raglan),
sy ermene til på forstykket. Sy sammen under ermene. Hekle
en kant fastm rundt firkanthalsen og langs kantene foran.
Sy knappene på, overlappingen er 8 m fra hver side.
Sy lommene på hver side, ut fra der merket i siden er,
og i høyde der nederste knapphull starter.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
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

10

9

12
50 gram = ca 100 meter

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

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

50 gram = ca 100 meter

Fin er et 2-tråds garn som strikkes
på tynne pinner. Garnet finnes både i
håndmalte og ensfargede, godt avstemte nyanser. Silken gir flott glans, mens
miksen av silke- og alpakkafibrene gjør at
garnet puster godt. Dessuten gir alpakkaen en lun varme som gjør garnet ideelt til
babyplagg.

FIN
50 % Baby Alpakka
50 % Mulbærsilke
Produsert i Peru

TIPS: Fin er et deilig, mykt og glansfullt garn
som egner seg til babytøy, lekre topper og
gensere til finbruk. Det passer også svært
godt til tilbehør som skjerf, pulsvanter og
luer. Fin er et perfekt sommergarn. Garnet
har samme tykkelse som Tynn Alpakka,
og oppskriftene kan derfor brukes om
hverandre.

27

3

10
50g = ca 165m

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 grader 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: 27 masker glattstrikk
på pinne 3 = 10 cm
50g = ca 165m
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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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