MODELL | 19-03

SONJAGENSEREN
ALPAKKA MAGIC

STRIKK DIN EGEN

Sonjagenser

#dalegarn #DG
#houseofyarn_norway

8+9

8+9

8+9

SONJA HENIE
Diva – Filmstjerne – Ikon
På slutten av fjoråret ble det ny blest rundt vår
store kunstløp-diva; Sonja Henie. Vi kom til å tenke
på et sitat hentet fra et intervju hun gjorde med
Aftenposten i 1958: «Jeg er kjent over hele Amerika
for mine lusekofter». Nysgjerrigheten tok oss,
vi googlet og fant; et skikkelig gammelt, vinterbilde av en svært ung Sonja i en tykk ullgenser.
Så kult, syntes vi – og gikk i gang med å re
konstruere mønsteret så godt det lot seg gjøre
- den dårlige bildekvaliteten tatt i betraktning.
Sonja Henie er født i 1912, og vi tipper hun er
rundt 10 –12 år på bildet. Bildet skal angivelig ha
stått i Norsk Ukeblad en gang i tiden, men det har
ikke lyktes oss å få tak i originalbildet.
Uansett – her får du oppskriften på den fine
SONJA-genseren i et supermykt garn
i alpakka-blend.

Sonja Henie – aktuell i ny storfilm
Stor filmen om den norske kunstløperen Sonja Henie
hadde norgespremiere første juledag 2018. Sonja Henie,
tidenes største kunstløper, som bestemmer seg for å dra
til Hollywood i 1936 og bli filmstjerne. Hennes første film,
One In a Million, topper Box Of fice samme år, og slik
for tsatte det i lang tid framover. Nye filmer, halsbrekk
ende koreografier, spektakulære skøyteshow, endeløse
fester, alltid omringet av kjærester, beundrere, venner og
familie. En endeløs opptur, og hun får tilnavn som «The
spect acular Sonja Henie», «The White Swan» og «The Ice
Queen of Nor way». Men suksessentar slutt…
Kilde: FILMWEB.NO

Isdronningen
Sonja Henie (1912-1969) var en norsk kunstløper, OLvinner, filmskuespiller og kunstmesén. Hun vant gull i tre
OL. Hun vant også ti verdensmesterskap og seks europa
mesterskap på rad (1927–1936 og 1931–1936).
På høyden av sin karriere var hun Hollywoods best
betalte filmstjerne.
I 1986 ble det avduket en statue av henne,
utfør t av Per Ung, ved Frogner Stadion i Oslo.
Sonja Henie og hennes ektefelle, Niels Onstad,
gav store deler av sin kunstsamling til Henie Onstad
Kunstsenter på Høvikodden i Bærum. Kilde: WIKIPEDIA

FOTO: PINTEREST.COM
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SONJAGENSEREN

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
ALPAKKA MAGIC 63 % alpakka,
37 % polyamid, 50 gram = ca 150 meter

REDESIGN

Ane Kydland Thomassen
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L
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3

nøster
nøster

Stor og liten rundp og strømpep nr 8 og 9

STRIKKEFASTHET 15 m glattstrikk og mønster på p nr 9 = 10 cm
		
24 omganger glattstrikk på p nr 9 = 10 cm
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
Legg opp 164 (180) 192 m med lys grå melert på rundp nr 8.
Strikk 2 omganger glattstrikk rundt. Fortsett med glattstrikk
og 4 cm mønster etter diagram A. Strikk 1 omgang glattstrikk
med lys grå melert, og reguler m-tallet til 166 (180) 194 m.
Sett et merke i hver side. I størrelse S og L settes merkene
mellom 2 m, og i størrelse M settes merkene rundt 1 m =
83 (89) 97 m til for- og bakstykket. Skift til rundp nr 9 og strikk
glattstrikk og mønster etter diagram B. Begynn ved pil for valgt
størrelse (begynn med merke-m i størrelse M), og strikk over
forstykket og begynn på ny ved pilen ved neste sidemerke.
Strikk til arbeidet måler 49 (51) 53 cm. Sett 17 (19) 21 m midt
foran på en maskeholder til hals. Strikk videre fram og tilbake
og fell til halsen på hver 2. p i hver side 2,2,1,1,1 m.
Når arbeidet måler 54 (56) 58 cm, settes 29 (31) 33 m midt bak
på en maskeholder til nakke. Strikk hver del ferdig for seg.
Fell videre 1 m til nakken = 52 (57) 62 m. Strikk til arbeidet måler
56 (58) 60 cm. Fell av. Strikk den andre delen på samme måte.

ERMENE
Legg opp 32 (36) 36 m med lys grå melert på strømpep nr 8.
Strikk 2 omganger glattstrikk rundt. Fortsett med 8 cm glattstrikk
og mønster etter diagram A. Sett et merke rundt 1. m på om
gangen. Skift til p nr 9 og strikk glattstrikk og mønster etter
diagram B. Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner.
Samtidig, når arbeidet måler 10 cm, økes 1 m på hver side
av merket på hver 3. cm i alt 11 (10) 12 ganger = 54 (56) 60 m.
De økte m strikkes med i mønsteret etter hvert. Strikk til
arbeidet måler 47 cm eller ønsket lengde. Strikk videre 4 p fram
og tilbake med vr glattstrikk = belegg. Fell av. Strikk et erme til.

MONTERING
Merk av til ermehull i hver side, tilsvarende vidden øverst
på ermene. Sy 2 maskinsømmer med tette sting på hver side
av merkingen, og klipp opp mellom sømmene. Sy sammen
på skuldrene og sy i ermene. Sy belegget flatt til over
klippekanten.

HALSKANT
Strikk opp 82-84m jevnt fordelt rundt halsen med lys grå melert
på rundp nr 8. Strikk 1 omgang glattstrikk rundt, samtidig
som m-tallet reguleres til 80 (84) 88 m. Strikk 4 omganger
mønster etter diagram A. Fortsett med lys grå melert og strikk
8 omganger glattstrikk. Fell løst av.

MONTERING
Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til.
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DIAGRAM A, B

A
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Gjenta
B

Gjenta
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Midt foran/bak
midt på ermet

M

L

Gjenta

Natur 304
Lys grå melert 302
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Garn brukt
i denne oppskriften
ALPAKKA MAGIC er et kabelspunnet,
eventyrlig mykt og superlett garn i
alpakka-polyamid-blend. Garnet er
velegnet til alle typer plagg til både barn
og voksne. Her får du et svært drøyt garn
som er godt å strikke med og som gir et
jevnt maskebilde.

ALPAKK A
MAGIC
65 % alpakka, 35 % polyamid
Produsert i EU/Italia

Vi anbefaler at du strikker Alpakka Magic
på pinne 7–8.
Til spesielle effekter kan du også strikke
på pinne 5–6. Hvis du går ned til pinne 5,
bindes volumet i garn-konstruksjonen,
og du får et nærmest tovet preg
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5-8

21-15
50 gram = ca 150 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Se også Sonjajakken | Du Store Alpakka 19-01
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House of Yarn er Nordens største merkevarehus,
grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og
accessoirer til faghandel og kjedebutikker.

06
07

houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no

houseofyarn.no
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#ORANSJESKJERF
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camillapihlstrikk.no

gullungengarn.no

oransjeskjerf.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN_NORWAY
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN
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FORHANDLERINFORMASJON
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HOUSEOFYARN
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