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STERK

50∙06 INDY STRIPEGENSER
DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

GARN
		
		

STERK 40 % fineste alpakka,
40 % merinoull, 20 % nylon,
50 gram = ca 137 meter

STØRRELSER

10

(12)

14

(16)

år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

76
54
38

(82)
(56)
(40)

89
60
42

(93)
(64)
(46)

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Sennep 859
Lys beige melert 845

5
(6)
7
(8) nøster
1 nøste alle størrelser

TILBEHØR

4 knapper

PINNEFORSLAG

Stor rundp og strømpep nr 3 og 3,5

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 3,5 = 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

STRIPEMØNSTER

Strikk til ermet måler ca 38 (40) 42 (46) cm.

Strikk *2 omganger lys beige melert, 2 omganger sennep*,

Fell av 8 m midt under ermet = 58 (62) 66 (72) m.

gjenta fra *-*.

Strikk et erme til på samme måte.

BOLEN

BÆRESTYKKET

Legg opp 168 (180) 196 (204) m med lys beige melert

Sett forstykket, høyre erme, bakstykket og venstre erme inn

på rundp nr 3. Skift til sennep og strikk 6 cm vrangbord rundt

på rundp nr 3,5. Strikk stripemønster til hel lengde. Strikk

med 2 r, 2 vr. Skift til rundp nr 3,5. Strikk videre i glattstrikk. Når

1 p vr tilbake og legg opp 6 m i slutten av p til knappekant =

arbeidet måler ca 39 (40) 43 (46) cm felles det til ermehull

274 (294) 318 (338) m.

i hver side slik: Fell av 4 m, strikk 76 (82) 90 (94) m, fell av 8 m,

Sett et merke i hver sammenføyning.

strikk 76 (82) 90 (94) m, fell av 4 m.

Strikk videre fram og tilbake med denne inndelingen:

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

1. p (= retten): Strikk 1 kantm (kantm strikkes r på alle p), 4 r,
1 vr, 2 r sammen, *strikk glattstrikk til det gjenstår 5 m før

ERMENE

merket, strikk 2 vridd r sammen, 1 vr, 1 vridd r, 2 vr, 1 vridd r,

Legg opp 36 (40) 44 (44) m med lys beige melert på strømpep

1 vr, 2 r sammen*, gjenta fra *-*. Siste gang sluttes det med

nr 3. Skift til sennep og strikk 6 cm vrangbord rundt med

strikke 2 vridd r sammen, 1 vr, 1 vridd r, 2 vr, 1 vridd r, 1 kantm.

2 r, 2 vr. Sett et merke rundt første. og siste m = merkem.

2. p (= vrangen): Strikk 1 kantm, 1 vridd vr, 2 r, 1 vridd vr, 1 r,

Strikk 1 omgang r og øk 1 m på hver side av merkem. Gjenta

2 vridd vr sammen, *strikk til det gjenstår 5 m før merket,

økningene på hver 2. cm (likt alle størrelser) til i alt 66 (70)

strikk 2 vr sammen, 1 r, 1 vridd vr, 2 r, 1 vridd vr, 1 r, 2 vridd

74 (80) m.

vr sammen*, gjenta fra *-*.
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Siste gang sluttes det med 2 vr sammen, 1 r, 4 vr ,1 kantm. Fell
til raglan på hver p 3 (3) 5 (5) ganger og videre på hver 2. p til
det er felt i alt 21 (22) 25 (27) ganger = 106 (118) 118 (122) m.
Samtidig som det strikkes 3 knapphull på slutten av p fra
retten på 3. p (likt alle størrelser), videre med 15. (17.) 17. (19.)
p mellemrom.
Knapphull: Strikk til det gjenstår 5 m, strikk 2 r sammen,
2 kast, 2 vridd r sammen, 1 kantm. På neste p strikkes 1 r,
1 vridd r i kastet.
Strikk 1 p fra vrangen og fell 2 (14) 10 (14) m jevnt fordelt = 104
(104) 108 (108) m.

MONTERING
Sy sammen under ermene.

HALSKANT
Skift til sennep. Strikk 9 p vrangbord fram og tilbake med
denne inndelingen (1. p = retten): Strikk 1 kantm (kantm
strikkes r på alle p), 4 r, *2 vr 2 r* gjenta fra *-* til det gjenstår
7 m, strikk 2 vr, 1 vridd r, 2 vr, 1 vridd r, 1 kantm.
Strikk 1 p r fra vrangen til brettekant, og videre 9 p glattstrikk.
Samtidig strikkes et knapphull på 5. og 15 p.
Skift til lys beige melert og fell av.
Brett halskant og oppleggskanten mot vrangen, og sy til med
løse sting.
Sy eventuelt noen sting rundt knapphullet i halskanten.
Sy i knapper.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
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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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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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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