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ALPAKKA WOOL

51∙06 FILIPPA JAKKE
DESIGN

Iselin Hafseld

GARN
		
		

ALPAKKA WOOL 60 % fineste alpakka,
40 % ren, ny ull
50 gram = ca 166 meter

STØRRELSER

XS

(S)

M

(L)

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

79
58
54

(85)
(60)
(56)

90
62
58

(96)
(64)
(60)

GARNFORBRUK
Marine 525
Denimblå 517
Lindegrønn 518
Blekgul 507

4
3
2
1

(4)
(3)
(2)
(1)

4
3
3
2

(5)
(4)
(3)
(2)

PINNEFORSLAG
		

Stor og liten rundp og
strømpep nr 2,5 og 3

TILBEHØR

Delbar glidelås i passe lengde

STRIKKEFASTHET

28 m mønsterstrikk på p nr 3 = 10 cm

XL

102 cm
66 cm
62 cm

5
4
3
2

nøster
nøster
nøster
nøster

Alternativt garn: TYNN ALPAKKA, MINI STERK eller FIN

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

PERLESTRIKK
		
		

1. p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*.
2. p: Strikk vr over r og r over vr.
Gjenta 2. p

FOR- OG BAKSTYKKET

135 m til hvert stykke. Når bolen måler ca 18 (20) 22 (24)

Legg opp 222 (238) 254 (270) 286 m med denimblå

26 cm økes 1 m på hver side av merkene (= 4 m økt) på hver

på p nr 2,5. Strikk 2 omganger perlestrikk, skift til marine

3. cm (likt for alle størrelser). Øk i alt 4 ganger = 111 (119) 127

og strikk ytterligere 4 omganger med perlestrikk før det

(135) 143 m på hvert stykke.

skiftes til p nr 3. Sett et merke i hver side med 111 (119)

Strikk til arbeidet måler ca 34 (36) 38 (40) 42 cm.

127 (135) 143 m til for- og bakstykket. Strikk mønster etter

Fell av 10 m (= 5 m på hver side av merkene) i hver side til

diagram A, begynn ved pil for valgt størrelse, strikk til merket

ermehull.

og begynn på ny ved pilen. Når diagram A er ferdig, strikkes

Strikk videre rundt og *stopp 3 m før de avfelte m, strikk

mønster etter diagram B.

2 m vridd r sammen, strikk 1 r, legg opp 4 nye m (= klippem),

Diagram A og B gjentas vekselvis på hele bolen.

strikk 1 r, 2 m r sammen*. Gjenta fra *-* i den ande siden.

NB! Når arbeidet måler 8 (9) 10 (11) 12 cm begynner fellingene

NB! Klippem strikkes ensfarget og telles ikke med i masketallet.

i sidene. Fell 1 m på hver side av merkene (= 4 m felt) på hver

Fell videre på samme måte på hver 2. omgang i alt 4 ganger =

2. (2,5.) 2,5. (3.) 3. cm. Fell i alt 4 ganger = 103 (111) 119 (127)

91 (99) 107 (115) 123 m til hvert stykke. Strikk videre til arbeidet
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måler ca 50 (52) 54 (56) 58 cm, og fell av de midterste 29 (31)
35 (37) 39 m foran til hals.
Strikk ferdig frem og tilbake, og fell på hver 2. p mot halsen
3,3,2,2 m = 21 (24) 26 (29) 32 skulderm.
NB! Når det strikkes frem og tilbake i fargemønster, strikkes
første og siste m på hver p med begge trådene for å få en jevn
kant.
Strikk videre til arbeidet måler ca 56 (58) 60 (62) 64 cm og fell
til skrå skulder. Del arbeidet i to og for- og bakstykket strikkes
ferdig for seg.

BAKSTYKKET
Fell i begynnelsen av hver p: 2 klippem+7,7,7 (2 klippem+8,8,8)
2 klippem+9,9,8 (2 klippem+10,10,9) 2 klippem+11,11,10. Fell
av de resterende 49 (51) 55 (57) 59) m.

VENSTRE FORSTYKKE
Strikk venstre side opp for seg og fell ved skuldersiden
på hver 2. p: 2 klippem+7,7,7 (2 klippem+8,8,8)
2 klippem+9,9,8 (2 klippem+10,10,9) 2 klippem+11,11,10 m.

HØYRE FORSTYKKE
Strikkes som venstre, men speilvendt.

ERMENE
Legg opp 53 (55) 57 (59) 61 m med denimblå på p nr 2,5. Strikk
2 omganger perlestrikk, skift så til marine og strikk ytterligere
4 omganger med perlestrikk.
Skift til p nr 3. Strikk nå mønster etter diagram A, begynn ved
pil for valgt størrelse.
NB! Det økes nå 2 m på undersiden av ermet hver 1,5. cm (likt
for alle størrelser).
Etter diagram A strikkes mønster etter diagram B, C og D.
Diagram D gjentas på resten av ermet. Når ermet måler
ca 44 (46) 48 (50) 52 cm og det er 109 (113) 117 (121) 125
m på p deles arbeidet midt under ermet og det strikkes videre
frem og tilbake.
NB! Når det strikkes frem og tilbake i fargemønster strikkes
første og siste m på hver p med begge trådene for å få en jevn
kant.
Fell til ermetopp i begynnelsen
av hver p 5,5,4,4,3,3,3,2,2,3,3,4,4 (6,5,4,4,3,3,3,2,2,3,3,4,4)
6,5,5,4,3,3,3,2,2,3,3,4,4 (6,5,5,4,4,3,3,2,2,3,3,4,4)
6,5,5,4,4,3,3,2,2,3,3,4,5 m i hver side.
Strikk 1 p uten felling og fell deretter av de midterste 19 (21)
23 (25) 27 m. Ermet måler nå ca 54 (56) 58 (60) 62 cm.
Vreng ermet og strikk belegg.
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BELEGG
Strikk opp ca 13-14 m per 5 cm med marine på p nr 3, fra
vrangen rundt ermetoppen.

DIAGRAM A, B, C , D

Strikk 2 cm glattstrikk fram og tilbake. Fell av litt løst.

Gjenta

Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING
Merk av midt foran på bolen med en merketråd.
Sy 2 maskinsømmer (1 rett søm og 1 sikksakk) på hver side
av merketråden midt foran og i midten av klippem i sidene.
Klipp opp mellom sømmene.

D

Sy sammen på skuldrene.
Sy i ermene, følg med slik at sømmen på bolen foran og bak
blir rett og fin. Brett belegget over sårkantene og sy til
på vrangen med løse sting.

HALSKANT
Strikk opp 98 (100) 102 (104) 106 m med marine på p nr 2,5.
C

Strikk 6 p perlestrikk fram og tilbake, skift til denimblå
og strikk ytterligere 2 p perlestrikk.
Fell av med r og vr m.

FORKANTER
Langs jakkens forkanter og halskant, strikkes det opp
ca 12-13 m per 5 cm (innenfor maskinsømmene) med farge
1 på p nr 2,5. Strikk perlestrikk ca 1 cm frem og tilbake, deretter
glattstrikk ca 3 cm. Fell av, brett kanten mot vrangen slik at det
vises ca 1 cm på forsiden.

B

Sy til på vrangen med sting som ikke synes på forsiden.
Sy i glidelåsen. NB! Det er viktig at glidelåsen blir festet slik
at mønsterbordene stemmer på hver side.

A

Erme

XS S M LXL

For− og M
bakstykket

XS
L

S
XL

Blekgul 507
Marine 525
Denimblå 517
Lindegrønn 518
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

ALPAKKA

WOOL
60 % fineste alpakka
40 % ren ny ull
Produsert i Peru

ALPAKKA WOOL egner seg ypperlig
til lette og finere bruksplagg. Garnet
har beholdt alpakkafiberens mykhet
og slitestyrke, mens ull sørger for god
elastisitet og fin struktur. Når du velger
ALPAKKA WOOL får du holdbare plagg
som passer til både baby, barn og
voksne. ALPAKKA WOOL finnes i mange
flotte farger fra nøytrale naturtoner og
sarte pasteller til klare, friske nyanser og
fine retrofarger.
TIPS: ALPAKKA WOOL egner seg
svært godt til koftemønster og andre
klassiske strikkeplagg, men er like flott til
fletter, struktur- og hullmønster. Plagg
i ALPAKKA WOOL passer til både inneog utebruk, og garnet er mykt og godt
til både sjal, skjerf, vanter, pulsvanter,
luer og annet tilbehør. Garnet egner seg
også til toving. ALPAKKA WOOL har
samme strikkefasthet som Fin og Tynn
Alpakka og oppskriftene kan brukes om
hverandre.

10

3

27
50 gram = ca 166 meter

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vreng plagget 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: 27 m i glattstrikk
på pinne 3 = 10 cm
50 gram = ca 166 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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