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ALPAKKA TWEED

49∙09 ROGER TWEEDJAKKE
DESIGN

Liv Inger Espedal

GARN
		
		

ALPAKKA TWEED 50 % alpakka,
30 % merinoull, 20 % Donegal,
50 gram = ca 80 meter

STØRRELSER

6 mnd

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

(1)

2

(4)

år

60
34
17

(62)
(36)
(19)

66
39
24

(70)
(43)
(27)

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Gråblå 105

4

(4)

5

(6)

nøster

PINNEFORSLAG
		

Liten og stor rundp og strømpep
nr 4 og 5

TILBEHØR

3 knapper

STRIKKEFASTHET
		

19 m rutestrikk på p nr 4 = 10 cm
19 m vrangbordstrikk på p nr 5 = 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

Rutestrikk på p nr 4:
1. p: *3 m r, 3 m vr*, gjenta fra *-*.
2. - 4. p: R over r, vr over vr.
5. p: *3 m vr, 3 m r*, gjenta fra *-*.
6. -8. p: R over r, vr over vr.
Gjenta 1.-8. p.
Vrangbordstrikk på p nr. 5:
1. p: Strikk *3 r, 3 vr*, gjenta fra *-*.
Øvrige p: Strikk r over r og vr over vr.
Jakken strikkes ved å starte nederst på venstre erme.
Plagget strikkes på tvers, i ett stykke. M til krave, og delvis
forstykke, settes på vent og strikkes samlet til slutt.
Legg opp 25 (27) 31 (31) m på rundpp nr 4. Strikk rutestrikk
fram og tilbake, la 3 r m (midt i en rute med 3 r m) være
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midten på ermet. Øk 1 m i hver side på hver 2. (2.) 2,5. (2,5.)
cm til det er 39 (43) 47 (49) m på p. Strikk til ermet måler
17 (19) 24 (27) cm. Legg opp 45 (46) 50 (58) nye m i hver
side av ermet = 129 (135) 147 (165) m, sett et merke. Strikk
videre fram og tilbake i rutestrikk, til arbeidet måler 10,5 (10,5)
11 (11,5) cm fra merket. Sett 64 (67) 73 (82) m i venstre side
på vent på hjelpep. Strikk videre på samme måte til arbeidet
fra merket måler 20,5 (21,5) 23 (24,5) cm.
Legg arbeidet til side og strikk på hjelpegarn (en annen farge,
ca samme tykkelse), starten på høyre forstykke. Legg opp
på rundp nr 4 med hjelpegarn 64 (67) 73 (82) m.
Strikk 4 p fram og tilbake i glattstrikk. Ta fram resten
av arbeidet og sett disse m på rundpinnens venstre side.
Skift til Alpakka Tweed og strikk til arbeidet fra hjelpgarnet
måler 10,5 (10,5) 11 (11,5) cm. Fell av 45 (46) 50 (58) m i hver
side av arbeidet = 39 (43) 47 (49) m på p. Strikk ermet og fell
1 m i hver side på hver 2. (2.) 2,5. (2,5.) cm til det er 25 (27)
31 (31) m. på p. Strikk til ermet måler 17 (19) 24 (27) cm. Fell
av med r og vr m.

KRAGE
Plukk opp 64 (67) 73 (82) m med rundp nr 5, fra høyre
forstykke (rekk opp hjelpegarnet). Strikk opp 19 (19) 25 (25)
m fra bakstykket (nakken), og sett 64 (67) 73 (82) m fra hjelpep
på samme p = 147 (153) 171 (189) m. Strikk i vrangbordstrikk
fram og tilbake til arbeidet måler 9 (10) 11 (12) cm. På neste
p fell for 3 knapphull i venstre side (venstre kragedel skal ligge
over høyre), ved å felle av 2 m, som legges opp igjen på neste
p. Det øverste knapphull skal være der ermehull starter. Det
2. og 3. knapphull plasseres med 9 cm mellomrom (ca 8 (9)
10 (11) cm fra jakkens nedre kant).
Strikk videre i vrangbordstrikk til kragen måler 10 (11) 12 (13)
cm. Fell av med r og vr m.
MONTERING
Sy sammen i sidene og under ermene. Sy i 3 knapper.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
ALPAKKA TWEED er en flott garnkvalitet
med et klassisk, rustikt preg, men er like
mykt og behagelig som alle våre andre
alpakkagarn. Garnet kommer i 13 flotte
farger, inspirert av naturens fargespill.
TIPS: Plagg laget i ALPAKKA TWEED blir
myke og gode å ha på, og holder
fasongen godt ved bruk.

ALPAKKA

TWEED
50 % alpakka • 30 % merinoull
20 % Donegal
Produsert i Peru

Dette garnet er lett å strikke av og er
flott til både plagg og tilbehør til hele
familien. Det rustikke preget er perfekt
sammen med Alpakka Fur.

10

5

17
50 gram = ca 80 meter

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °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: 17 m i glattstrikk
på pinne 5 = 10 cm
50 gram = ca 80 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

dalegarn.no

knitathome.no

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

HOUSEOFYARN
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