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ALPAKKA TWEED

51∙02 AMANDA GENSER
DESIGN

Iselin Hafseld

GARN
		
		

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

STØRRELSER

XS

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde, bak ca
Hel lengde, foran ca
Ermelengde ca

95
60
50
47

GARNFORBRUK
Gyllen gulgrønn 111
Oliven 110

11
2

PINNEFORSLAG
		

Stor og liten rundp og strømpep nr 5
Liten rundp nr 4,5

STRIKKEFASTHET
		
		

21 m hullribb på p nr 5 = 10 cm
20 m tweedstruktur
på p nr 5 = 10 cm

(S)

M

(L)

XL

(105) 114
(62) 64
(52) 54
(48) 49

(124)
(66)
(56)
(50)

133
68
58
51

cm
cm
cm
cm

(12)
(2)

(14)
(2)

15
3

nøster
nøster

13
2

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

HULLRIBB
1. p/omgang (= vrangen fram og tilbake): Strikk *2 r, 3 vr* (*2
vr, 3 r* hvis det strikkes rundt), gjenta fra *-*.
2. p/omgang: Strikk r over r, vr over vr.
3. p/omgang: Strikk r over r, vr over vr.
4. p/omgang: Strikk *2 vr, 2 r sammen, 1 kast, 1 r*, gjenta fra
*-*.
5. p/omgang: Strikk r over r, vr over vr.
6. p/omgang: Strikk r over r, vr over vr.
Gjenta 1. – 6. p.

TWEEDSTRUKTUR
Strikket rundt:
1. omgang: Strikk r med gyllen gulgrønn.
2. omgang: Strikk r med gyllen gulgrønn.
3. omgang: Strikk med oliven, *1 r, hold tråden bak arbeidet,
ta 1 m vr løs av*. Gjenta fra *-*.
4. omgang: Strikk med oliven, *1 vr, hold tråden bak arbeidet
og ta 1 m vr løs av*. Gjenta fra *-*.
5. omgang: Strikk r med gyllen gulgrønn.
6. omgang: Strikk r med gyllen gulgrønn.
7. omgang: Strikk med oliven, *hold tråden bak arbeidet, ta 1
m vr løs av, 1 r*. Gjenta fra *-*.
8. omgang: Strikk med oliven, *hold tråden bak arbeidet, ta 1
m vr løs av, 1vr*. Gjenta fra *-*.
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BAKSTYKKET

Når ermet måler ca 20 (21) 22 (23) 24 cm, strikkes det videre

Legg opp 102 (112) 122 (132) 142 m med oliven på p nr 5. Strikk

i tweedstruktur. Øk 2 m på undersiden av erme på hver 1,5.

hullribb frem og tilbake, 2 p med oliven, og videre med gyllen

cm (likt alle størrelser) til i alt 76 (76) 81 (81) 86 m.

gulgrønn til hel lengde.

Strikk til ermet måler ca 47 (48) 49 (50) 51 cm.

NB! Det er viktig at sidekantene blir strikket likt gjennom hele

Fell av.

arbeidet.

Strikk et erme til på samme måte.

Strikk til arbeidet måler 57 (59) 61 (63) 65 cm. Skråfell til skulder
i begynnelsen av hver p: 10,10,10 (12,12,11) 14,13,13 (15,15,15)

MONTERING

17,17,16 m.

Sy sammen på skuldrene. Mål ermets vidde øverst, og marker

Arbeidet måler ca 60 (62) 64 (66) 68 cm.

i sidene. Lag en splitt i sidene ved å sy sammen sidesømmene,

Fell av de resterende 42 m.

slik at det gjenstår ca 6 (7) 8 (9) 10 cm på forstykket,
og tilsvarende ca 16 (17) 18 (19) 20 cm på bakstykket.

FORSTYKKET

Sy i ermene, og følg med slik at sømmen på bolen foran

Strikkes som bakstykket til arbeidet måler 42 (44) 46 (48)

og bak blir rett og fin.

50 cm. Fell av de midterste 22 m, og strikk hver side ferdig
for seg. Fell videre mot halsen på hver 2. p 3,3,2,2 (likt for

HALSKANT

alle størrelser). NB! Når arbeidet måler 47 (49) 51 (53) 55 cm

Strikk opp 95 (95) 95 (100) 100 m med gyllen gulgrønn på p

skråfelles det til skulder i motsatt side av halsen på hver 2. p:

nr 4,5. Strikk tweedstruktur til halsen måler ca 2 cm. Strikk

10,10,10 (12,12,11) 14,13,13 (15,15,15) 17,17,16 m.

videre med ribb 3 r, 2 vr. Strikk først 3 omganger med gyllen

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

gulgrønn, deretter 2 omganger med oliven.
Fell av passe løst med r og vr m.

ERMENE
Legg opp 40 (40) 45 (45) 50 m med oliven på strømpep nr 5.
Strikk hullribb rundt, 2 p med oliven, og videre med gyllen
gulgrønn til hel lengde.
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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

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN
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