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SKJØNNAS KOFTE LYS ROSA

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

DESIGN

Vigdis Ringen

STØRRELSER
6 mnd (1)
2
(4)
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

49
30
17

(53)
(33)
(19)

56
38
24

(58)
(42)
(27)

GARNFORBRUK
Lys rosa 850
3
(4)
5
(5)
Natur 806
1 nøste til alle størrelser
Lys brun melert 823 1 nøste til alle størrelser

år

cm
cm
cm

nøster

PINNEFORSLAG
Liten og stor rundp og strømpep nr 3 og 3,5
TILBEHØR

5

(5)

6

(7)

knapper

STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk og mønster på p nr 3,5 = 10 cm
Alternativt garn: ALPAKKA WOOL CLASSIC,
ALPAKKA TWEED CLASSIC
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
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NB! Mange strikker 2-farget mønster fastere enn
ensfarget glattstrikk. Juster eventuelt pinnestørrelsen slik
at strikkefastheten holdes.

FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 102 (110) 118 (122) m med lys rosa på rundp
nr 3 og strikk frem og tilbake i vrangbordstrikk med 2 vr, 2 r.
NB! P fra retten begynner og slutter med 2 vr.
Strikk til arbeidet måler 3 (4) 5 (5) cm. På siste p økes det 3 m slik
at det blir 105 (113) 121 (125) m på p. Skift til p nr 3,5.
Legg opp 1 ny m i hver side = kantm som hele tiden skal strikkes
r og telles ikke med i m-tallet videre.
Sett en merketråd i hver side med 26 (28) 30 (31) m på hvert
forstykke og 53 (57) 61 (63) m på bakstykket.
Strikk rett opp i glattstrikk til arbeidet måler 20 (22) 26 (29)
cm. Fell av 8 m i hver side til ermehull (4 m på hver side
av merketrådene). Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 32 (36) 40 (44) m med lys rosa på strømpep
nr 3 og strikk rundt i vrangbordstrikk med 2 vr, 2 r til arbeidet
måler 3 (3) 4 (5) cm. Skift til p nr 3,5 og strikk videre i glattstrikk
samtidig som det økes 3 m jevnt fordelt = 35 (39) 43 (47) m.
Videre skal det økes 2 m midt under ermet hver 2,5. (3.) 4. (4.)
cm til det er i alt 45 (49) 53 (57) m i omgangen.
Strikk til ermet måler 17 (19) 24 (27) cm. Fell av 8 m midt under
ermet (de første og siste 4 m i omgangen). Legg arbeidet til side

KNAPPEKANT
Strikk opp ca 58 (66) 86 (94) m med lys rosa og p nr 3 langs
venstre forkant til jente og høyre forkant til gutt. NB! Det
totale m-tallet må være delelig med 4+2. Strikk frem og tilbake
i vrangbordstrikk med 2 vr, 2 r (p fra retten begynner og slutter
med 2 vr). Strikk i alt 6 p og fell deretter av med r og vr m. Sett
merker for 4 (4) 5 (6) merker jevnt fordelt på knappekanten (det
nederste skal være ca 2 cm fra nederste kant på jakken).
NB! Det 5. (5.) 6. (7.) knapphullet blir laget i halskanten.

KNAPPHULLSKANT
Strikkes som knappekanten, men her lages 4 (4) 5 (6) knapphull
på 3. p tilsvarende merkene på knappekanten. Hvert knapphull
lages ved å strikke 2 m sammen, ta 1 kast.

HALSKANT
Strikk opp ca 4 m fra knappe- eller knapphullskanten, så 8 (9)
10 (10) m langs halsringningen på høyre forstykke, strikk
de 35 (41) 47 (51) m fra bolen, strikk opp 8 (9) 10 (10) m langs
halsringningen på venstre forstykke og 4 m fra knappe- eller
knapphullskanten til slutt. Strikk frem og tilbake i vrangbordstrikk
med 2 vr, 2 r samtidig som m-tallet justeres til 58 (66) 74 (78)
på 1. p. Strikk i alt 6 p og fell deretter av med r og vr m.

MONTERING
Sy sammen under ermene og sy i knapper.

og strikk det andre ermet på samme måte.

BÆRESTYKKET

DIAGRAM

Sett alle m inn på rundp nr 3,5 = 163 (179) 195 (207) m. Sett
et merke i alle sammenføyninger (4 merker i alt). Strikk 2 (2) 4 (6)
p med bunnfargen samtidig som det felles til raglan på 2. hver
p slik: strikk til 3 m før merket, strikk *2 r sammen, 2 r, ta 1 m løst

Midtm

av, strikk 1 r, trekk den løse m over* gjenta fra *-* ut omgangen
= 8 m felt.
Det skal felles til raglan totalt 14 (15) 16 (17) ganger. Strikk
videre i mønster etter diagrammet. NB! Midtm på bakstykket,

Lys rosa
Lys brun melert
Natur

ermene og forstykkene er merket av i diagrammet. Tell ut fra
disse hvor de forskjellige mønsterdelene begynner. NB! Strikk
siste m på hver p med begge fargene (dobbel tråd) og ta første
m på hver p løs av p.
Når mønsteret er ferdig strikket, strikkes det 2 (4) 4 (4) p med
bunnfargen. Når du har felt til raglan 10 (11) 12 (13) ganger
felles kantm av. Fell til halsringning i hver side på 2. hver
p 4,2,1,1 (4,2,2,1 (4,2,2,2) 4,2,2,2 m = 35 (41) 47 (51) m igjen.

Gjenta

La m stå på p.
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Garn brukt
i denne oppskriften
STERK egner seg like godt til bruksplagg
til store og små, som til sokker og gen
sere. Dette 4-trådsgarnet strikkes på pinne
3,5. Garnet finnes både i melerte og ensfargede nyanser i godt avstemte farger.

STERK
40 % 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

•
•
•
•
•

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.
NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at
du alltid skal følge strikkefastheten som
er oppgitt i oppskriften.

Prøv koften i lys blå | DSA47-05B
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House of Yarn er Nordens største merkevarehus,
grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og
accessoirer til faghandel og kjedebutikker.
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