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DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

GARN
		
		
		
		
		
		

SKY 70 % baby alpakka, 30 % silke,
25 gram = ca 116 meter
SOUL 68 % baby alpakka, 32 % nylon,
50 gram = ca 177 meter
STERK 40 % fineste alpakka,
40 % merinoull, 20 % nylon,
50 gram = ca 137 meter

STØRRELSER

6 mnd

MÅL

88 x 123 cm

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

57
30
17

GARNFORBRUK
Alt. I (rosa)
SKY
Gammelrosa DL305
SOUL
Rosa/lilla melert DL213
STERK
Lys grå melert 841
Hvit 851
Lyng 831

(1)

2

(4)

år

(60)
(34)
(19)

65
38
24

(68)
(42)
(27)

3

(3)

4

(5)

nøster

2

(2)

2

(3)

nøster

cm
cm
cm

1 nøste til alle størrelser = farge 2
1 nøste til alle størrelser = farge 3
1 nøste til alle størrelser = farge 4

NB! SKY + SOUL (1 tråd av hver farge) = farge 1
Alt. II (blå)
SKY
Petrol DL302
SOUL
Grønn/blå melert DL214
STERK
Lys blå 848
Natur 806
Lys brun melert 823

3

(3)

4

(5)

nøster

2

(2)

2

(3)

nøster

PINNEFORSLAG
		

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

STRIKKEFASTHET
		

24 m mønster og 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.

1 nøste til alle størrelser = farge 2
1 nøste til alle størrelser = farge 3
1 nøste til alle størrelser = farge 4

FORKORTELSER
		

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

NB! SKY + SOUL (1 tråd av hver farge) = farge 1

BOLEN
Legg opp 136 (144) 156 (164) m med farge 2 på rundp nr 2,5.
Strikk rundt, 1 omgang vr og 1 omgang r. Strikk mønster etter
diagram A. Sett et merke i hver side med 68 (72) 78 (82) m til
for- og bakstykket. Skift til rundp nr 3 og farge 1 og strikk
rundt i glattstrikk til arbeidet måler 20 (23) 26 (29) cm. Fell
av 8 m i hver side (4 m på hver side av merkene) = 60 (64)
70 (74) m. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 38 (40) 42 (44) m med farge 2 på strømpep nr 2,5.
Strikk 1 omgang vr og 1 omgang r, strikk mønster etter
diagram A. Sett et merke ved omgangens begynnelse. Skift til
strømpep nr 3 og farge 1, og strikk rundt i glattstrikk, samtidig
som det økes 1 m på hver side av merket på hver 2. cm, likt for
alle størrelser, til det er 48 (52) 58 (62) m i omgangen. Strikk til
ermet måler 17 (19) 24 (27) cm. Fell av 8 m midt under ermet
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(4 m på hver side av merket) = 40 (44) 50 (54) m.

DIAGRAM A, B

Strikk det andre ermet på samme måte.

BÆRESTYKKE
Sett alle delene inn på samme rundp nr 3, omgangen starter
bak ved venstre erme.

A

40 (44) 50 (54) m til venstre erme,
60 (64) 70 (74) m til forstykket,
40 (44) 50 (54) m til høyre erme, og
60 (64) 70 (74) m til høyre bakstykke = 200 (216) 240 (256) m.
Strikk 1 (2) 3 (4) cm rundt i glattstrikk og fell på siste omgang

B

Gjenta

8 (0) 0 (4) m jevnt fordelt = 192 (216) 240 (252) m. Strikk videre
mønster og fell etter diagram B.
Etter mønsteret er det 80 (90) 100 (105) m igjen. Skift til
p nr 2,5 og farge 2, strikk 4 omganger rillestrikk (vekselvis
1 omgang r, 1 omgang vr). Strikk 1 omgang r, og fell
samtidig 12 (14) 16 (18) m jevnt fordelt. Strikk 8 omganger
i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Strikk 4 omganger r, fell av med
litt løse m.

Gjenta

Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4
Strikk 2 m r sammen
Strikk 2 m vridd r sammen
NB! Omgangene markert med pil strikkes vr
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
SKY har vakker silkeglans og mykhet der
den fine blandingen av silke og baby
alpakka kommer til rette. Garnet er tynt
og delikat og bør strikkes på tynne pinner
når det brukes alene.

SKY
70 % baby alpakka
30 % mullbærsilke
Produsert i Peru

TIPS: Når SKY kombineres med andre
kvaliteter kan det gjerne strikkes på
tykkere pinner. Da får man en luksuriøs
glanseffekt i plagget, mens lettere plagg
får mer tyngde og flott drapering.
Strikkefasthet: 34 masker glattstrikk
på pinne 2 = 10 cm

10

25 gram = ca 116 meter

•
•
•
•
•

68 % baby alpakka • 32 % nylon
Produsert i Peru

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

25 gram = ca 116 meter
SOUL er et kabelspunnet garn. Tråden
minner litt om fingerstrikking og gir
spennende struktur i strikk. Det er den
aller mykeste pelsen på de voksne
dyrene som sorteres til kvaliteten baby
alpakka.

SOUL

2

34

TIPS: Selv om SOUL er et tynt og fint
garn, kan det strikkes på tykke pinner.
Plaggene blir utrolig lette og luftige med
en spesielt flott struktur.
Strikkefasthet: 30 masker glattstrikk
på pinne 4 = 10 cm

10

4

30
25 gram = ca 177 meter

•
•
•
•
•

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

25 gram = ca 177 meter
STERK egner seg godt til bruksplagg til
store og små, som til sokker og gensere.
Dette 4-trådsgarnet strikkes på pinne 3,5.
Garnet finnes både i melerte og ensfargede nyanser i godt avstemte farger.

10

3,5

22
50 gram = ca 137 meter

TIPS: Alpakka er tre ganger varmere enn
saueull og nylonforsterkningen øker
slitestyrken.

STERK
40 % fineste alpakka, 40 % merinoull
20 % nylon
Produsert i Peru

Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

•
•
•
•
•

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

Strikkefasthet: 22 masker glattstrikk
på pinne 3,5 = 10 cm
50 gram = ca 137 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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gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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