EMILY TOPP
& POSEBUKSE
MODELL 46∙02

TYNN ALPAKKA
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#HOUSEOFYARN_NORWAY

2,5+3 2,5+3 2,5+3 HJELPEP TYNN ALPAKKA

46∙02 EMILY TOPP & POSEBUKSE
DESIGN

Trine Lise Høyseth

GARN
		

TYNN ALPAKKA 100 % fineste alpakka,
50 gram = ca 167 meter

STØRRELSER

XS

PLAGGETS MÅL
Genser
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
Bukse
Hoftevidde ca
Innerbenlengde ca

(S)

M

(L)

XL

(XXL)

82 (87) 96 (106) 116
58 (60) 62 (64)
66
48 cm i alle størrelser

(125) cm
(68) cm

88
76

(132) cm
(86) cm

(96) 104 (112)
(78) 80 (82)

124
84

GARNFORBRUK
Genser
Dus gul 120
Bukse
Kitt 118

7

(7)

8

(9)

10

(11)

nøster

8

(9)

9

(10)

10

(11)

nøster

PINNEFORSLAG
		
		

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

STRIKKEFASTHET 27 m glattstrikk 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.

Alternativt garn: ALPAKKA WOOL eller MINI STERK

FORKORTELSER

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

TOPP
BOLEN
Legg opp 221 (234) 260 (286) 312 (338) m på p nr 3. Strikk 10
omganger r (= rullekant). Neste omgang strikkes slik: * 6 r, øk 1
m ved å ta opp tråden mellom 2 m og strikk denne vridd r, 7 r,
øk 1 m *, gjenta fra *-* omgangen rundt = 255 (270) 300 (330)
360 (390) m. Fortsett med mønster etter diagram A i 18 cm.
Neste omgang strikkes slik: * 5 r, 2 r sm, 6 r, 2 r sm *, gjenta fra
*-* omgangen rundt. NB: I str XS droppes siste felling = 222
(234) 260 (286) 312 (338) m.
Sett 1 merke i hver side, med 111 (117) 130 (143) 156 (169) m
til for- og bakstykke. Strikk videre rundt i glattstrikk til arbeidet
måler 39 (40) 41 (42) 43 (44) cm (mål når kanten nederst har
rullet seg naturlig opp). Fell av 12 m i hver side til ermhull (6 m
på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermene.
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HALSKANT
Sett m fra tråden tilbake inn på rundp nr 3 og strikk opp ca 1015 m på hver side av halsfellingen. Strikk 1 omgang r samtidig
som det felles jevnt fordelt til 148 (152) 156 (160) 164 (168) m.
Neste omgang strikkes slik: * 2 r sammen, 1 kast *, gjenta fra
*-* omgangen rundt. Videre strikkes 10 omganger r til rullekant før det felles løst av.

ERMENE
Legg opp 42 (45) 48 (48) 51 (54) m på strømpep nr 2,5 og
strikk 2 cm rundt i glattstrikk. Neste omgang strikkes slik (=
brettekant): * 2 r sammen, 1 kast *, gjenta fra *-*. Alle mål tas
videre herfra. Strikk 2 cm rundt i glattstrikk. Skift til strømpep
nr 3 og strikk neste omgang slik: * 2 r, 1 kast, 1 r, 1 kast *, gjenta fra *-* omgangen rundt, men i størrelse S og XL lages ikke
det siste kastet = 70 (74) 80 (80) 84 (90) m. Strikk 1 omgang
r – NB: Kastene strikkes vridd for å unngå hull.
Sett 1 merke i begynnelsen av omgangen = midt under ermet.
Fortsett med mønster etter diagram B over de midterste 18 m
og glattstrikk over de øvrige m. Når arbeidet måler 5 cm, økes
det 1 m på hver side av merket midt under. Gjenta økningen
på hver 4,5. (4,5.) 4. (3.) 3. (2,5.) cm i alt 9 (9) 10 (13) 14 (15)

MONTERING

ganger = 88 (92) 100 (106) 112 (120) m. Strikk til ermet måler

Sy sammen under ermene. Brett kantene nederst på ermene

ca 48 cm. Fell av 12 m midt under ermet (de 6 første og siste

dobbelt mot vrangen og sy pent til.

m i omgangen).

Klipp 3 tråder på 3 meter, tvinn dem hardt sammen, brett dob-

Legg arbeidet til side og strikk 1 erme til på samme måte.

belt så de tvinner seg igjen. Knyt en knute i hver ende og tre
snoren inn i hullkanten i halsen – start og slutt midt foran.

BÆRESTYKKE
Sett alle delene inn på rundp nr 3: Først venstre erme, så forstykke, høyre erme og bakstykket til slutt = 350 (370) 412 (450)
488 (530) m. Omgangen begynner nå bak på venstre skulder.
Sett et merke i alle sammenføyningene.
Videre strikkes mønster som før, og etter 2 omganger starter
fellingene til raglan ved alle merkene slik: Etter hvert merke
strikkes 2 r sammen, før hvert merke tas 1 m løs av som om
den skulle strikkes r, strikk 1 r og trekk den løse m over. Gjenta
fellingene på hver 4.omgang 8 (7) 6 (4) 0 (0) ganger og deretter på hver 2.omgang 18 (21) 26 (32) 41 (44) ganger.
Samtidig når det er felt i alt 16 (18) 21 (24) 28 (30) ganger, settes de midterste 25 (27) 32 (33) 34 (35) m foran på en tråd til
hals. Klipp tråden og start på nytt på den ene siden av halsen,
videre strikkes arbeidet ferdig frem og tilbake samtidig som
det felles 1 m på begynnelsen av hver p til alle raglanfellingene
er ferdige.
Etter alle fellinger det ca 99 (101) 104 (107) 110 (117) m tilbake
på p.

BUKSE
Arbeidet strikkes ovenfra og nedover.
Legg opp 200 (220) 240 (260) 284 (312) m på rundp nr 2,5.
Sett 1 merke i begynnelsen av omgangen = midt bak og 1
merke etter 100 (110) 120 (130) 142 (156) m = midt foran.
Strikk 3 cm rundt i glattstrikk til belegg. Neste omgang strikkes
slik: * 2 r sammen, 1 kast *, gjenta fra *-* = brettekant.
Herfra måles arbeidet videre. Strikk 1 cm glattstrikk. På neste
omgang lages det 2 hull for knytebånd slik: Strikk til 6 m før
merket midt foran, * strikk 2 r sammen, lag 2 kast og strikk 2
vridd r sammen *, strikk 4 m r og gjenta fra *-* en gang til. På
neste omgang strikkes det første kastet r og det neste vridd r.
Strikk i alt 3 cm glattstrikk fra brettekanten.
Skift til rundp nr 3. Neste omgang strikkes slik: Strikk 43 (48)
53 (58) 64 (71) m r, diagram C = i siden (her økes det 4 m på 1.
omgang), 86 (96) 106 (116) 128 (142) m r, diagram C = i siden,
43 (48) 53 (58) 64 (71) m. Det er nå 208 (228) 248 (268) 292
(320) m på p. Videre strikkes buksen høyre bak slik: Strikk 6
(7) 7 (8) 9 (10) m forbi merket midt bak, vend, stram tråden og
strikk 6 (7) 7 (8) 9 (10) m vr forbi merket på den andre siden.
Vend og strikk over 6 (7) 7 (8) 9 (10) m mer enn før forrige vending, vend. Fortsett slik til det er strikket over 42 (49) 49 (56)
63 (70) m i hver side. Vend og fortsett rundt i glattstrikk med
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diagram C i hver side. Når arbeidet måler 13 (14) 15 (16) 17 (18)

MONTERING

cm midt foran (fra brettekanten), økes det 1 m på hver side av

Brett belegget øverst i livet dobbelt mot vrangen og sy til, gjør

merket midt foran og midt bak. Gjenta økningen på hver 4.

det samme med beleggene nederste på bena.

omgang i alt 10 ganger = 248 (268) 288 (308) 332 (360) m.

Snor: Klipp 3 tråder på ca 4 meter, tvinn dem hardt sammen,

Når arbeidet måler 23 (24) 25 (26) 27 (28) cm midt foran felles

brett dobbelt og de vil tvinne seg igjen. Trekk snoren inn i

de 7 (7) 8 (8) 9 (9) første m av, strikk de neste 110 (120) 128

løpegangen i midjen. Knyt en knute i hver ende.

(138) 148 (162) m og sett dem deretter på 1 tråd (= ben), strikk
de neste 14 (14) 16 (16) 18 (18) m og la dem stå på pinnen til
kile, strikk de neste 110 (120) 128 (138) 148 (162) m og sett
dem deretter på 1 tråd (= ben), fell av de siste 7 (7) 8 (8) 9 (9)
m, klipp av tråden.
Strikk glattstrikk frem og tilbake i 10 (10) 11 (12) 12 (13) cm over
de 14 (14) 16 (16) 18 (18) kile-m, fell av og sy kilen fast til de 14
(14) 16 (16) 18 (18) m som ble felt av midt bak.

BEN
Sett 110 (120) 128 (138) 148 (162) m fra den ene tråden på
rundp nr 3 og strikk i tillegg opp 28 (28) 30 (32) 32 (36) m
langs den ene siden av kilen = 138 (148) 158 (170) 180 (198) m.
Sett 1 merke på innsiden av benet – her starter omgangene
videre.
Strikk glattstrikk og mønster i siden som før. Når benet måler
3 cm, felles det 1 m på hver side av merket slik: Strikk 2 vridd r
sammen før merket og 2 r sammen etter merket. Gjenta fellingen på hver 3. cm i alt 3 (4) 7 (11) 12 (17) ganger = 132 (140)
144 (148 (156) 164 m. Strikk videre til benet måler 76 (78) 80
(82) 84 (86) cm – prøv eventuelt buksen på for å se om den
er passe lang. Skift til strømpep nr 2,5 og strikk alle m 2 og 2
r sammen = 66 (70) 72 (74) 78 (82) m. Strikk 2 cm glattstrikk,
deretter brettekant slik: * 2 r sammen, 1 kast *, gjenta fra *-*
omgangen rundt. Strikk 2 cm glattstrikk til belegg og fell løst
av. Strikk det andre benet på samme måte.
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Gjenta

Gjenta

DIAGRAM A, B, C
Gjenta

Gjenta

Gjenta

Gjenta

C

C
Gjenta

A

Gjenta

B

Gjenta

A

Gjenta

Gjenta

Gjenta

C

R fra retten, vr fra vrangen
Vr fra retten, r fra vrangen
1 kast
2 m r sammen
Ta 1 m løs av som om den skulle
strikkes r, 1 r, trekk den løse m over
Sett 2 m på hjelpep bak arbeidet,
strikk 2 r, strikk m fra hjelpep r
Sett 2 m på hjelpep foran arbeidet,
strikk 2 r, strikk m fra hjelpep r
Øk 1 m ved å ta opp tråden mellom 2 m
og strikke den vridd r

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.
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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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gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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