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DESIGN 

Kari Haugen

GARN 

ALPAKKA FORTE 80 % alpakka, 20 % nylon,

50 gram = 133 meter

STØRRELSER 

S (M) L (XL) XXL

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 90 (96) 102 (115) 128 cm

Lengde før halskant ca 56 (58) 61 (62) 63 cm

Ermelengde ca 43 (44) 45 (47) 47 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 4 (5) 5 (6) 6 nøster

Farge 2 3 (3) 4 (5) 5 nøster

Farge 3 3 (3) 4 (5) 5 nøster

FARGER

Farge 1 Natur 711

Farge 2 Lys grå melert 716

Farge 3 Koks melert 710

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet 

har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike 

noe fra bildet.

PINNEFORSLAG 

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

STRIKKEFASTHET 

25 m mønster på p nr 3,5 = ca 10 cm

28 omganger mønster på p nr 3,5 = 10 cm

  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.

FINN 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.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BOLEN

Legg opp 224 (240) 256 (288) 320 m med farge 1 på p nr 3 

og strikk vrangbord rundt med 1 r, 1 vr 4 (4) 5 (5) 6 omganger.

Skift til p nr 3,5 og strikk mønster etter diagram A.

Begynn med omgangen merket med valgt størrelse.

På siste omgang i diagrammet felles 12 m i hver side. Det skal 

nå være igjen 100 (108) 116 (132) 148 m til for- og bakstykket.

Arbeidet måler ca 36 (38) 40 (41) 41 cm.

Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

ERMENE

Legg opp 52 (54) 56 (58) 58 m med farge 1 på strømpep nr 3 

og strikk 8 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Skift til p nr 3,5, og strikk mønster etter diagram A.

NB! Begynn med omgangen merket med valgt størrelse og 

øk på 1. omgang 5 m jevnt fordelt.

Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner.

Øk videre 2 m midt under ermet på hver 1,5. cm 17 (19) 21 

(23) 26 ganger = 91 (97) 103 (109) 115 m.

På siste omgang i diagrammet felles 12 m midt under ermet

= 79 (85) 91 (97) 103 m.

Strikk et erme til på samme måte.
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BÆRESTYKKE MED RUNDFELLING

Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket inn 

på rundp nr 3,5 = 358 (386) 414 (458) 502 m.

La omgangen begynne etter bakstykket. Strikk mønsteret 

etter diagram B og fell på 1. omgang 6 (10) 6 (10) 6 m jevnt 

fordelt = 352 (376) 408 (448) 496 m.

Strikk videre 5 (6) 7 (8) 9 omganger med farge 1, og fell på 

siste omgang 56 (56) 64 (72) 80 m jevnt fordelt 

= 296 (320) 344 (376) 416 m.

Strikk mønsteret etter diagram C. Fortsett med 6 (7) 7 (7) 8 

omganger med farge 1, og fell på siste omgang 

40 (48) 56 (64) 64 m jevnt fordelt = 256 (272) 288 (312) 352 m.

Strikk mønsteret etter diagram D. Videre strikkes 5 (6) 7 (8) 8 

omganger med farge 1, og fell på siste omgang 

48 (48) 48 (56) 72 m jevnt fordelt = 208 (224) 240 (256) 280 m.

Strikk mønsteret etter diagram E. Strikk deretter 6 (6) 7 (7) 8 

omganger med farge 1, og fell på siste omgang 

40 (48) 56 (56) 64 m jevnt fordelt = 168 (176) 184 (200) 216 m.

Strikk mønsteret etter diagram F og fell på siste omgang 

52 (52) 52 (60) 68 m jevnt fordelt = 116 (124) 132 (140) 148 m.

Skift til p nr 3 og fortsett med farge 2. Strikk vrangbord rundt 

med 1 r, 1 vr til kanten måler 8 cm. Brett kanten dobbel mot 

vrangen og sy til med løse sting. Sy sammen under ermene.

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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