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GARN
		
		
		

ALPAKKA WOOL
60 % fineste alpakka,
40 % ren, ny ull,
50 gram = ca 166 meter
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GARNFORBRUK
Jakke
Dus dueblå 509 = farge 1
Lys beige melert 505 = farge 2
Safrangul 519 = farge 3
Terracotta 520 = farge 4
Mørk sjøgrønn 516 = farge 5
Brun melert 506 = farge 6
Løs hals
Brun melert 506
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1
1
1
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TILBEHØR

6 knapper

PINNEFORSLAG
		

Liten og stor rundp
og strømpep nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET

27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)

2 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.

Alternativt garn: FIN, MINI STERK eller TYNN ALPAKKA

JAKKE
BOLEN
Legg opp 193 (205) 229 (241) m med farge 6 på rundp
nr 2,5. Strikk 8 p fram og tilbake i vrangbordstrikk med 2 r,
2 vr. På siste p, legg opp 5 vr m = klippem = 198 (210) 234
(246) m. Skift til rundp nr 3 og strikk 1 omgang glattstrikk
og sett et merke i hver side: Strikk 5 klippem midt foran, strikk
47 (49) 56 (59) m, sett merke, strikk 99 (107) 117 (123) m, sett
merke, strikk 47 (49) 56 (59) m. Strikk videre rundt i glattstrikk
og mønster etter diagrammet (mønsteret starter og slutter likt

FORKORTELSER
		

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

på begge sider av klippem). Strikk de 5 klippem vr hele veien.
Strikk til arbeidet måler 37 (40) 41 (44) cm. Fell av 5 m på hver
side av merkene = 10 m i hver side til ermehull, likt for alle
størrelser. Videre strikkes for- og bakstykke hver for seg.

FORSTYKKET
Strikk glattstrikk og mønster etter diagrammet til arbeidet fra
ermehull måler 3 (4) 4 (5) cm, fell av de 5 klippem. Strikk hver
side for seg.
Høyre side: Fortsett mønster og glattstrikk, og start felling for
V-hals: Fell i høyre side (mot halsringing) 1 m på 2. hver p, likt
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for alle størrelser til det er felt av 20 (21) 22 (22) m =22 (23)
29 (32) m på p. Strikk til arbeidet måler 52 (56) 58 (62) cm.
Fell av.

DIAGRAM

Venstre side: Strikkes på samme måte, men speilvendt.

BAKSTYKKET - 89 (97) 107 (113) m
Fortsett med glattstrikk og mønster fram og tilbake til arbeidet
måler 52 (56) 58 (62) cm. Fell av.

ERMENE
Legg opp 44 (44) 48 (48) m med farge 6 på strømpep
nr 2,5. Strikk 8 omganger rundt i vrangbordstrikk med
2 r, 2 vr. På siste omgang, sett et merke midt under ermet.
Øk 1 m på hver side av merket hver 1,5. cm, likt for alle
størrelser, til det er 82 (86) 92 (98) m på p. Skift til p nr 3,
og strikk mønster etter diagrammet, tilpass slik at midt
på diagrammet stemmer med midt på ermet.
Strikk til ermet måler 36 (38) 40 (42) cm. Fell av og strikk det
andre ermet på samme måte.

MONTERING
Sy 2 maskinsømmer på hver side av midten av klippem

Gjenta

midt foran og klipp opp mellom sømmene. Sy sammen
på skuldrene og sy i ermene.

Gjenta

Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4
Farge 5
Farge 6
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KNAPPESTOLPE OG HALSKANT
Strikk opp ca 38 m per 10 cm, med farge 6 på p nr 2,5, langs
venstre forstykke, rundt halsringningen og ned langs høyre
forstykke - m-antallet må være delelig med 4.
Strikk 8 p fram og tilbake med 2 r, 2 vr. På 4. p lages det
6 knapphull jevnt fordelt på den ene forkanten. Det øverstes
knapphullet kommer der fellingene til V-hals begynner og det
nederste ca 1 cm fra kanten nede. NB! Lag knapphullene
i høyre side til jente, venstre side til gutt. Lag knapphull ved
å felle av 2 m, disse legges opp igjen på neste p. Strikk i alt 8 p,
og fell av med r og vr m. På innsiden av hver knappestolpe:
Belegg: Strikk opp fra vrangen samme antall m som
på knappestolpen, og strikk 6 p glattstrikk fram og tilbake, fell
av. Sy belegget til slik at det dekker sårkanten.

HALS
Legg opp 220 m med brun melert på p nr 3. Strikk rundt
i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til arbeidet måler 25 cm. Fell
av med r og vr m.

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.
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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.
houseofyarn.no
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20
21
22

HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY

23
24
25
26
27
28

FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN

FOTO: WENCHE HOEL-KNAI @FOTOWB | STYLIST: JAN GUNNAR SVENSON @STYLESVENSON | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO: KAI HANSEN TRYKKERI

01

