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MODELL | 306-02

KIDSILK ERLE

PONCHO
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PONCHO

306-02
DESIGN Siv Dyvik

STØRRELSER (S)  M  (L-XL)

PLAGGETS MÅL
Bredde  (125)  131  (137)  cm 
Lengde  (64)  70  (76)  cm

GARNFORBRUK
Frg 1 0020 Ubleket hvit (300)  350  (400)  g
Frg 2 2621 Beige (100)  100  (150)  g

PINNEFORSLAG  Stor rundp nr 5

STRIKKEFASTHET 16 m glattstrikk = 10 cm

NB! Hele ponchoen strikkes med dobbelt garn

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,   g = gram, arb = arbeid,
  frg = farge

© 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.

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
KIDSILK ERLE 56 % mohair, 26 % silke, 
18 % ull, 50 gram = ca 325 meter
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BAKSTYKKE 

Legg opp med dobbel tråd frg 1 (105) 111 (117) m. Skift til 1 tråd 

frg 1 + 1 tråd frg 2 og legg opp (105) 111 (117) m = (210) 222 

(234) m totalt. Strikk 1 p vr over alle m, husk å tvinn trådene ved 

fargeskifte midt på arbeidet. Strikk så fram og tilbake Mønster 

A ca 8 cm. Slutt som diagrammet viser. Nå skal resten av arb 

strikkes i glattstrikk, men på første p fra retten skal det strikkes 

2 m vridd r sammen over alle felt det ble strikket en ’falsk flette’ 

= (18) 19 (20) m felt på hver fargehalvdel = (36) 38 (40) m felt 

totalt = (174) 184 (194) m igjen. Strikk til arb måler ca (61) 67 (73) 

cm, eller til 3 cm før ønsket lengde, og fell de midterste 24 m for 

nakken for alle str. Strikk hver side for seg og fell videre for 

nakken annen hver p 3,2,2 m = (68) 73 (78) m igjen til ‘skulder’. 

Strikk til arb måler oppgitt, eller ønsket lengde, og fell av fra 

retten med r m. Strikk andre side på samme måte, men motsatt.

 

FORSTYKKET 

Strikkes på samme måte som bakstykket, men når arb måler 

ca 8 cm før hel, eller ønsket lengde, felles de midterste 

14 m for halsen. Strikk hver side ferdig for seg og fell videre 

for halsen annen hver p 4,3,2,2,1 m = (68) 73 (78) m igjen. Fell 

av de resterende m på samme måte ved samme lengde som 

på bakstykket. Strikk andre side på samme måte, men motsatt. 

MONTERING  

Sy sammen på skuldrene.

HALSKANT  

Beg ved ene skulderen. Strikk opp m rundt halsen med 

samme fargeinndeling som på ponchoen = 4 farge felt, 

ca 16-17 m pr 10 cm, masketallet må være delelig med 6 m + 

3 m = 1 p r. Det skal være 2 ’falske fletter’ ved siden av hverandre 

i forskjellig farge midt foran, midt bak og midt på hver skulder. 

Første og siste m på p = kantm. Strikk 1 p vr. Strikk så fram 

og tilbake Mønster A (husk å tvinne trådene ved fargeskiftet) 

til halsen måler ca 12 cm. Vreng arb og fortsett på samme 

måte 12 cm til. Dette for at mønsteret skal komme på forsiden 

når halsen brettes utover til slutt. Når hele halskanten måler 

ca 24 cm, felles det passe løst av med r og vr m. Sy sammen 

halsen kant-i-kant i siden. Brett halsen mot retten. 

KANTER LANGS SIDENE 

Strikk opp m langs ene siden, med  dobbel tråd og samme 

farge som siden er strikket i. Skift til motsatt frg midt 

på skulderen og strikk opp like mange m langs andre siden. 

Masketallet må være delelig med 6 + 3 m. Strikk 1 p vr. Strikk 

så fram og tilbake Mønster A ca 8 cm, husk å tvinn trådene ved 

fargeskifte midt på arbeidet. Fell passe løst av med r og vr m. 

Strikk andre siden på samme måte. 

DIAGRAM
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Garnforbruk:  
Frg 1: (300) 350 (400) g 
Frg 2: (100) 100 (150) g

Pinneforslag: P nr 5

Strikkefasthet: 
16 m glattstrikk = 10 cm 
Mønster A over 21 m = ca 10 cm

Hele ponchoen strikkes med 
dobbelt garn

Bakstykke: 
Legg opp med dobbel tråd frg 1 (105) 
111 (117) m. Skift til 1 tråd frg 1 + 1 
tråd frg 2 og legg opp (105) 111 (117) 
m = (210) 222 (234) m totalt. Strikk 1 
p vr over alle m, husk å tvinn trådene 
ved fargeskifte midt på arbeidet. Strikk 
så fram og tilbake Mønster A ca 8 cm. 
Slutt som diagr viser. Nå skal resten 
av arb strikkes i glattstrikk, men på 
første p fra retten skal det strikkes 2 
m vridd r sammen over alle felt det 
ble strikket en ’falsk flette’ = (18) 19 
(20) m felt på hver fargehalvdel = (36) 
38 (40) m felt totalt = (174) 184 (194) 
m igjen. Strikk til arb måler ca (61) 
67 (73) cm, eller til 3 cm før ønsket 
lengde, og fell de midterste 24 m for 
nakken for alle str. Strikk hver side for 
seg og fell videre for nakken annen 
hver p 3,2,2 m = (68) 73 (78) m igjen 
til ‘skulder’. Strikk til arb måler oppgitt, 
eller ønsket lengde, og fell av fra 
retten med r m. Strikk andre side på 
samme måte, men motsatt. 
Forstykket: 
Strikkes på samme måte som 
bakstykket, men når arb måler ca 8 
cm før hel, eller ønsket lengde, felles 
de midterste 14 m for halsen. Strikk 
hver side ferdig for seg og fell videre 
for halsen annen hver p 4,3,2,2,1 
m = (68) 73 (78) m igjen. Fell av de 
resterende m på samme måte ved 
samme lengde som på bakstykket. 
Strikk andre side på samme måte, 
men motsatt. 
Montering:  
Sy sammen på skuldrene.
Halskant:  
Beg ved ene skulderen. Strikk 
opp m rundt halsen med samme 
fargeinndeling som på ponchoen = 
4 farge felt, ca 16-17 m pr 10 cm, 
masketallet må være delelig med 
6 m + 3 m = 1 p r. Det skal være 2 
’falske fletter’ ved siden av hverandre 
i forskjellig farge midt foran, midt 
bak og midt på hver skulder. Første 
og siste m på p = kantm. Strikk 
1 p vr. Strikk så fram og tilbake 
Mønster A (husk å tvinne trådene ved 

fargeskiftet) til halsen måler ca 12 cm. 
Vreng arb og fortsett på samme måte 
12 cm til. Dette for at mønsteret skal 
komme på forsiden når halsen brettes 
utover til slutt. Når hele halskanten 
måler ca 24 cm, felles det passe løst 
av med r og vr m. Sy sammen halsen 
kant-i-kant i siden. Brett halsen mot 
retten. 
Kanter langs sidene: 
Strikk opp m langs ene siden, med  
dobbel tråd og samme farge som 
siden er strikket i. Skift til motsatt 
frg midt på skulderen og strikk opp 
like mange m langs andre siden. 
Masketallet må være delelig med 6 
+ 3 m. Strikk 1 p vr. Strikk så fram 
og tilbake Mønster A ca 8 cm, husk å 
tvinn trådene ved fargeskifte midt på 
arbeidet. Fell passe løst av med r og 
vr m. 
Strikk andre siden på samme måte.

gj
en

ta

gjenta gjenta

frg 1+2 frg 1 

midt foran og midt bak
midt på hver skulder

poncho og hals

Mønster  A

  = r på retten, vr på vrangen
  = vr på retten, r på vrangen
  = strikk andre m vridd r,
     strikk første m r og slipp
     begge m av p = falsk flette

30603
DESIGN: SIV DYVIK
ERLE og DALE ALPAKKA

GENSER 

Størrelse: (S) M-L (XL) 

Mål:  
Overvidde: (94) 106 (119) cm 
Lengde: (60) 62 (64) cm  
Ermelengde: (50) 52 (54) cm 

Fargeforslag: 
Frg 1: 4026 Vinrød                 Erle 
Frg 2: 4137 Vinrød          Alpakka

Garnforbruk: 
Frg 1: (150) 200 (200) g                Erle 
Frg 2: (250) 300 (350) g         Alpakka

Pinneforslag: P nr 5 ½ og 6

Strikkefasthet: 16 m mønster  = 10 cm 

Mønster: 
1.p (= vrangen): Frg 1: 1 r, 1 vr, 1 r, 1 
vr, 1 r. * 2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r *, gjenta fra * 
til * ut p og slutt med 1 vr, 1 r.
2.p (= retten): Frg 2: 1 r, * 1 m løs av 
(tråden skal alltid være på vrangen 
når man tar 1 m løs av), 1 r, 1 m løs 
av, 1 r, 1 m løs av, 5 r *. Gjenta fra * til 
* ut p og avslutt med 1 m løs av, 1 r, 1 
m løs av, 1 r, 1 m løs av, 1 r.
3.p: Frg 2: 1 r, * 1 m løs av, 1 r, 1 m 
løs av, 1 r, 1 m løs av, 5 r *, gjenta fra 
* til * ut p, og avslutt med 1 m løs av, 
1 r, 1 m løs av, 1 r, 1 m løs av, 1 r.
4.p: Frg 1: r alle m
5.p: Frg 1: 1 r, * 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 
vr, 5 r *, gjenta fra * til * ut p og avslutt 
med 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r
Gjenta 2.,3.,4. og 5.p hele tiden

Hele genseren strikkes med 
dobbelt garn
 
Bakstykke:  
Legg opp med frg 1 dobbel Erle på p 
nr 5 ½ (77) 87 (97) m og strikk fram 
og tilbake 1 r, 1 vr ca 5 cm for alle str. 
Skift til p nr 6 og strikk fram og tilbake 
Mønster. Strikk til arb måler ca (58) 
60 (62) cm. Sett de midterste (19) 21 
(23) m på en tråd for nakken. Strikk 
videre hver side for seg og sett av 
m på tråden til nakken 2,1 m for alle 
str = (26) 30 (34) m igjen til skulder. 
Strikk til arb måler måler oppgitt 
lengde og fell av. Strikk andre side på 
samme måte, men motsatt.  
Forstykket: 
Strikkes på samme måte som 
bakstykket, men når arb måler (55) 
57 (59) cm, settes de midterste (15) 
17 (19) m på en tråd til halsen. Strikk 
hver side for seg og sett videre av på 
tråden 2,1,1,1 m for alle str. Strikk til 
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Garnforbruk:  
Frg 1: (300) 350 (400) g 
Frg 2: (100) 100 (150) g

Pinneforslag: P nr 5

Strikkefasthet: 
16 m glattstrikk = 10 cm 
Mønster A over 21 m = ca 10 cm

Hele ponchoen strikkes med 
dobbelt garn

Bakstykke: 
Legg opp med dobbel tråd frg 1 (105) 
111 (117) m. Skift til 1 tråd frg 1 + 1 
tråd frg 2 og legg opp (105) 111 (117) 
m = (210) 222 (234) m totalt. Strikk 1 
p vr over alle m, husk å tvinn trådene 
ved fargeskifte midt på arbeidet. Strikk 
så fram og tilbake Mønster A ca 8 cm. 
Slutt som diagr viser. Nå skal resten 
av arb strikkes i glattstrikk, men på 
første p fra retten skal det strikkes 2 
m vridd r sammen over alle felt det 
ble strikket en ’falsk flette’ = (18) 19 
(20) m felt på hver fargehalvdel = (36) 
38 (40) m felt totalt = (174) 184 (194) 
m igjen. Strikk til arb måler ca (61) 
67 (73) cm, eller til 3 cm før ønsket 
lengde, og fell de midterste 24 m for 
nakken for alle str. Strikk hver side for 
seg og fell videre for nakken annen 
hver p 3,2,2 m = (68) 73 (78) m igjen 
til ‘skulder’. Strikk til arb måler oppgitt, 
eller ønsket lengde, og fell av fra 
retten med r m. Strikk andre side på 
samme måte, men motsatt. 
Forstykket: 
Strikkes på samme måte som 
bakstykket, men når arb måler ca 8 
cm før hel, eller ønsket lengde, felles 
de midterste 14 m for halsen. Strikk 
hver side ferdig for seg og fell videre 
for halsen annen hver p 4,3,2,2,1 
m = (68) 73 (78) m igjen. Fell av de 
resterende m på samme måte ved 
samme lengde som på bakstykket. 
Strikk andre side på samme måte, 
men motsatt. 
Montering:  
Sy sammen på skuldrene.
Halskant:  
Beg ved ene skulderen. Strikk 
opp m rundt halsen med samme 
fargeinndeling som på ponchoen = 
4 farge felt, ca 16-17 m pr 10 cm, 
masketallet må være delelig med 
6 m + 3 m = 1 p r. Det skal være 2 
’falske fletter’ ved siden av hverandre 
i forskjellig farge midt foran, midt 
bak og midt på hver skulder. Første 
og siste m på p = kantm. Strikk 
1 p vr. Strikk så fram og tilbake 
Mønster A (husk å tvinne trådene ved 

fargeskiftet) til halsen måler ca 12 cm. 
Vreng arb og fortsett på samme måte 
12 cm til. Dette for at mønsteret skal 
komme på forsiden når halsen brettes 
utover til slutt. Når hele halskanten 
måler ca 24 cm, felles det passe løst 
av med r og vr m. Sy sammen halsen 
kant-i-kant i siden. Brett halsen mot 
retten. 
Kanter langs sidene: 
Strikk opp m langs ene siden, med  
dobbel tråd og samme farge som 
siden er strikket i. Skift til motsatt 
frg midt på skulderen og strikk opp 
like mange m langs andre siden. 
Masketallet må være delelig med 6 
+ 3 m. Strikk 1 p vr. Strikk så fram 
og tilbake Mønster A ca 8 cm, husk å 
tvinn trådene ved fargeskifte midt på 
arbeidet. Fell passe løst av med r og 
vr m. 
Strikk andre siden på samme måte.

gj
en

ta

gjenta gjenta

frg 1+2 frg 1 

midt foran og midt bak
midt på hver skulder

poncho og hals

Mønster  A

  = r på retten, vr på vrangen
  = vr på retten, r på vrangen
  = strikk andre m vridd r,
     strikk første m r og slipp
     begge m av p = falsk flette

30603
DESIGN: SIV DYVIK
ERLE og DALE ALPAKKA

GENSER 

Størrelse: (S) M-L (XL) 

Mål:  
Overvidde: (94) 106 (119) cm 
Lengde: (60) 62 (64) cm  
Ermelengde: (50) 52 (54) cm 

Fargeforslag: 
Frg 1: 4026 Vinrød                 Erle 
Frg 2: 4137 Vinrød          Alpakka

Garnforbruk: 
Frg 1: (150) 200 (200) g                Erle 
Frg 2: (250) 300 (350) g         Alpakka

Pinneforslag: P nr 5 ½ og 6

Strikkefasthet: 16 m mønster  = 10 cm 

Mønster: 
1.p (= vrangen): Frg 1: 1 r, 1 vr, 1 r, 1 
vr, 1 r. * 2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r *, gjenta fra * 
til * ut p og slutt med 1 vr, 1 r.
2.p (= retten): Frg 2: 1 r, * 1 m løs av 
(tråden skal alltid være på vrangen 
når man tar 1 m løs av), 1 r, 1 m løs 
av, 1 r, 1 m løs av, 5 r *. Gjenta fra * til 
* ut p og avslutt med 1 m løs av, 1 r, 1 
m løs av, 1 r, 1 m løs av, 1 r.
3.p: Frg 2: 1 r, * 1 m løs av, 1 r, 1 m 
løs av, 1 r, 1 m løs av, 5 r *, gjenta fra 
* til * ut p, og avslutt med 1 m løs av, 
1 r, 1 m løs av, 1 r, 1 m løs av, 1 r.
4.p: Frg 1: r alle m
5.p: Frg 1: 1 r, * 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 
vr, 5 r *, gjenta fra * til * ut p og avslutt 
med 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r
Gjenta 2.,3.,4. og 5.p hele tiden

Hele genseren strikkes med 
dobbelt garn
 
Bakstykke:  
Legg opp med frg 1 dobbel Erle på p 
nr 5 ½ (77) 87 (97) m og strikk fram 
og tilbake 1 r, 1 vr ca 5 cm for alle str. 
Skift til p nr 6 og strikk fram og tilbake 
Mønster. Strikk til arb måler ca (58) 
60 (62) cm. Sett de midterste (19) 21 
(23) m på en tråd for nakken. Strikk 
videre hver side for seg og sett av 
m på tråden til nakken 2,1 m for alle 
str = (26) 30 (34) m igjen til skulder. 
Strikk til arb måler måler oppgitt 
lengde og fell av. Strikk andre side på 
samme måte, men motsatt.  
Forstykket: 
Strikkes på samme måte som 
bakstykket, men når arb måler (55) 
57 (59) cm, settes de midterste (15) 
17 (19) m på en tråd til halsen. Strikk 
hver side for seg og sett videre av på 
tråden 2,1,1,1 m for alle str. Strikk til 
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Garn brukt 
i denne oppskriften

KIDSILK

ERLE
56 % mohair

26 % silke 18 % ull
Produsert i EU/Romania

KIDSILK ERLE er et luftig, børstet mo-

hairgarn i luksusklassen som blir til lekre, 

florlette og myke plagg. Bruk det enten 

alene eller prøv å strikke det sammen med 

andre garnkvaliteter. Enten lagt dobbelt, 

som mønstereffekt sammen med et rund- 

spunnet ullgarn eller alpakka. Husk at den 

oppgitte strikkefastheten er veiledende, og 

at du kan strikke Kidsilk Erle med tynnere 

eller tykkere pinner alt etter hvilket resultat 

du ønsker.

50 gram =  ca 325 meter

5,510
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• Ullvugge 30 °C
• Vrenges før vask
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no

28

dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.noknitathome.no

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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