MODELL | 55-03

KARLA
GENSER
STERK

#dustorealpakka #DSA
#houseofyarn_norway

2,5+3,5

3,5

55-03
KARLA GENSER
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
STERK 40 % fineste alpakka, 40 % merinoull,
20 % nylon, 50 gram = ca 137 meter

DESIGN

Iselin Hafseld

STØRRELSER

XS

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

86 (92) 98 (104) 110
52 (54) 56 (58) 60
50 cm (i alle størrelser)

cm
cm

GARNFORBRUK
Lys grønn 849

11

nøster

PINNEFORSLAG
		

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

STRIKKEFASTHET
		
		
		

32 m vrangbordstrikk 1r/1vr på
p nr 3,5 = 10 cm
48 m vrangbordstrikk 3r/3vr på
p nr 3,5 = 10 cm

(S)

(12)

M

13

(L)

(15)

XL

16

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller
kortere ved behov.
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

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.
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BOLEN

ERMENE

Legg opp 274 (294) 314 (334) 354 m på rundp nr 3,5. Sett

Legg opp 156 (162) 168 (174) 180 m liten rundp nr 3,5 og strikk

et merke i hver side med 137 (147) 157 (167) 177 m til for-

vrangbordstrikk rundt med 3 r, 3 vr. Strikk til arbeidet måler

og bakstykket. Strikk vrangbordstrikk rundt med 1 r, 1 vr, start

ca 18 cm. Neste omgang strikkes slik: *2 r sammen, 1 r,

med 1 r ved hvert merke, slik at det blir 2 r i hver side. Strikk til

3 vr*, gjenta fra *-* ut omgangen = 130 (135) 140 (145) 150

arbeidet måler ca 28 (29) 31 (32) 34 cm. Del arbeidet i to ved

m. Strikk vrangbordstrikk 2 r, 3 vr til arbeidet måler 36 cm.

merkene. Strikk for- og bakstykket ferdig hver for seg.

Neste omgang strikkes med vrangbord 1 r, 1 vr, samtidig
som det felles 4 (5) 4 (5) 4 m jevnt fordelt = 126 (130) 136

BAKSTYKKET

(140) 146 m. Strikk arbeidet ferdig med vrangbordstrikk

Fortsett med vrangbordstrikk 1 r, 1 vr frem og tilbake og fell til

med 1r, 1 vr. Strikk til arbeidet måler ca 50 cm (likt for alle

ermehull i begynnelsen av hver p i hver side 3,3,2,2 m (likt for

størrelser). Del arbeidet midt under ermet og strikk videre frem

alle størrelser) = 117 (127) 137 (147) 157 m. Strikk til arbeidet

og tilbake. Fell til ermetopp i begynnelsen av hver p i hver side

måler ca 49 (51) 53 (55) 57 cm. Skråfell til skulder i hver side

7,7,6,5,4,4,4,4,4,5,5 m (likt for alle størrelser). Strikk 1 p uten

på hver 2. p 8,8,8,7 (9,9,9,8) 10,10,10,9 (11,11,11,10) 12,12,12,11 m.

felling og fell av de 16 (20) 26 (30) 36 resterende m. Ermet måler

Strikk 1 p uten felling og fell deretter av de resterende 55 (57)

nå ca 58 cm.

59 (61) 63 m.

Strikk et erme til på samme måte.

FORSTYKKET

MONTERING

Strikk som bakstykket til arbeidet måler ca 34 (36) 38 (40)

Sy sammen på skuldrene. Sy ermene til bolen.

42 cm. Fell av den midterste m til V-hals (likt for alle størrelser)
og strikk hver side ferdig for seg.

HALSKANT

Fell 1 m mot halsen på hver 2. p til det er igjen 31 (35) 39 (43)

Strikk opp ca 12-13 m pr 5 cm på rundp nr 2,5 rundt halsen.

47 m til hver skulder foran. NB! Når arbeidet måler ca 49 (51)

NB! Vær nøye med at det blir like mange m i høyre og venstre

53 (55) 57 cm, felles det til skrå skulder som på bakstykket.

side av V-halsen.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

NB! Det skal være 1 m r midt foran. Strikk 3 cm vrangbordstrikk
rundt med 1 vridd r, 1 vr.
NB! Fell samtidig 1 m på hver side av midt-m foran på hver
omgang. Fell av med r og vr m og pass på at kanten ikke blir for
stram.
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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.

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

TIPS: Alpakka er tre ganger varmere enn
saueull og nylon-forsterkningen øker
slitestyrken. Mini Sterk er en tynnere
utgave av Sterk. Fargene er samstemte
så nå kan du f.eks. strikke jakke i Sterk og
skjørt i Mini Sterk.
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3,5

22
50 gram = ca 137 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.
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FOTO: WENCHE HOEL-KNAI @FOTOWB | STYLIST: JAN GUNNAR SVENSON @STYLESVENSON | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO: KAI HANSEN TRYKKERI
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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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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY

HOUSEOFYARN
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