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332∙12 WOOLLY L ACE TUNIK A K JOLE
DESIGN Bente Presterud Røvik

GARN KIDSILK ERLE 56 % kid mohair, 26 % silke,  
 18 % ull, 50 gram = ca 325 meter
 ALPAKKA 100 % alpakka,    
 50 gram = ca 133 meter

STØRRELSER S (M) L (XL) XXL

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca  98 (105) 111 (117) 123 cm
Lengde foran 
inkludert halskant ca  118 (120) 122 (124) 126 cm
Lengde foran opp 
til ermehull  101 (102) 103 (104) 105 cm
Ermelengde ca  55 (55) 55 (55) 55 cm

GARNFORBRUK
ALPAKKA 
Lys grå 
melert 0004  10 (11) 12 (13) 15 nøster
Snøhvit 0009 1 nøste til alle størrelser
KIDSILK ERLE 
Lys grå 3502 4 (5) 5 (5) 6 nøster
Hvit 0010 1 nøste til alle størrelser 
 
FARGENØKKEL 1 tråd lys grå ALPAKKA + 1 tråd lys grå 
 KIDSILK ERLE = farge 1. 
 1 tråd snøhvit ALPAKKA + 1 tråd hvit 
 KIDSILK ERLE = farge 2-

PINNEFORSLAG Liten rundp og strømpep nr 4
 Stor rundp og strømpep nr 5

STRIKKEFASTHET 13 m mønster med 1 tråd hver av KIDSILK  
 ERLE og ALPAKKA på p nr 5 = 10 cm

FORSTYKKET

Legg opp 68 (72) 76 (80) 84 m med farge 1 på p nr 5.

Strikk fram og tilbake, med 1. p (= vrangen) slik:

Vrangbord med 1 vr, 1 r over 5 m, vrangbord med 2 r, 2 vr 

over 58 (62) 66 (70) 74 m, vrangbord med 1 vr, 1 r over 5 m.

Strikk med denne fordelingen til arbeidet måler ca 9 cm. 

Avslutt med en p fra vrangen, og fell 3 m jevnt fordelt (ikke 

over vrangborden i hver side) på denne p = 65 (69) 73 (77) 81 m.

Strikk neste p slik:

Vrangbord som før over 5 m, men ta et kast mellom hver m 

(kastet slippes ned på neste p) , deretter 55 (59) 63 (67) 71 m 

mønster etter diagram, og vrangbord over de siste 5 m (med 

et kast mellom hver m).

Fortsett med denne fordelingen oppover. Det tas kast 

mellom de 5 vrangbordm i begge sider på alle p.

Strikk til arbeidet måler ca 34 (35) 36 (37) 38 cm – avslutt 

med en p fra vrangen.

Legg arbeidet til side og strikk bakstykket.

BAKSTYKKET

Legg opp og strikk som forstykket, men strikk til arbeidet 

måler ca 52 (53) 54 (55) 56 cm (dvs 18 cm lenger enn 

forstykket) – avslutt med en p fra vrangen. 

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

ALPAKKAKIDSILK ERLE4 4+55
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BOLEN

Sett for- og bakstykket inn på samme rundp nr 5 = 130 (138) 

146 (154) 162 m. Strikk videre rundt i mønster og vrangbord 

(med kast) som før, men strikk 2 r sammen i overgangene 

mellom for- og bakstykket, slik at det blir 9 m vrangbord i 

hver side og 128 (136) 144 (152) 160 m igjen på omgangen.

Når forstykket måler 101 (102) 103 (104) 105 cm felles de 

midterste 7 vrangbordm i hver side til ermehull = 57 (61) 65 

(69) 73 m hver til for- og bakstykke.

Avpass så det felles på en rad av r m i diagrammet.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

HØYRE ERMET

Legg opp 27 (27) 31 (31) 31 m med farge 2 på strømpep nr 4. 

Strikk rundt, i vrangbord med 1 r, 1 vr over 9 m (= midt under 

ermet), og vrangbord med 2 vr, 2 r over resterende 18 (18) 22 

(22) 22 m. Strikk til arbeidet måler 7 cm. Skift til farge 1. Strikk 

1 omgang r (= brettekant), fell samtidig 4 m til tommelhull i 

begynnelsen av omgangen. Strikk videre i vrangbord som før, 

og legg samtidig opp 4 m over de felte på neste omgang.

Strikk til vrangborden totalt måler 25 cm. Øk 17 m jevnt 

fordelt på siste omgang = 44 (44) 48 (48) 48 m.

Skift til strømpep nr 5.

Strikk neste omgang slik:

Vrangbord som før over 9 m, men ta et kast mellom hver m 

(kastet slippes opp på neste p), deretter 35 (35) 39 (39) 39 m 

mønster etter diagram.

Fortsett med denne fordelingen oppover. Det tas kast 

mellom de 9 vrangbordm i på alle omganger.

Når arbeidet måler 55 cm felles de felles de midterste 7 

vrangbordm midt under ermet = 37 (37) 41 (41) 41 m. Avpass 

så det felles på en rad av r m i diagrammet.

Legg arbeidet til side og strikk venstre erme.

VENSTRE ERMET

Legg opp og strikk som høyre ermet, men fell 4 m til 

tommelhull i slutten av omgangen i stedet for i begynnelsen.

BÆRESTYKKET

Sett m til bol og ermer inn på samme rundp nr 5, med ett 

erme i hver side av bolen = 188 (196) 212 (220) 228 m.

NB! Husk at høyre og venstre erme er ulike -  og pass på at 

de plasseres i riktig side.

Fortsett i mønster rundt som før, men på 1. omgang strikkes 

2 r sammen i hver overgang = 184 (192) 208 (216) 224 m. 

Mønsteret vil nå gå opp.

Når det er strikket 8 (9) 10 (11) 12 cm rundt, settes de 

midterste 31 (35) 31 (35) 39 m foran på en tråd til hals. Strikk 

videre i mønster fram og tilbake på p, og fortsett å sette m 

på en tråd til halsringning i hver side av halsen på hver 2. p 

slik: 5 (5) 6 (6) 6 m 6 ganger.

Etter at alle m er satt på tråd, er det 91 (95) 103 (107) 111 m 

på tråden og 93 (97) 105 (109) 113 m på p.

HALSEN

Sett alle m inn på rundp nr 4 = 184 (192) 208 (216) 224 m. 

Strikk 1 omg glattstrikk rundt, fell samtidig 14 (17) 28 (31) 34 

m jevnt fordelt = 170 (175) 180 (185) 190 m.

Strikk vrangbord med 2 r, 3 vr.

Når kanten måler 3 cm felles alle 3 vr til 2 vr = 136 (140) 144 

(148) 152 m.

Når kanten måler 6 cm felles alle 2 vr til 1 vr 102 (105) 108 

(111) 114 m.

Fell av når kanten måler 9 cm.

MONTERING

Sy sammen under ermene.

Brett opp ermet ved brettekanten - eller la være å brette opp, 

slik at tommelhullet kan benyttes.

DIAGR A M

Gjenta

Gjenta

  R på retten, vr på vrangen
  2 kast
  Strikkes det fram og tibake, strikkes
  kastene som 1 vr på neste p
  Strikkes det rundt, strikkes kastene
  som 1 r på neste omgang
  Strikk 2 r sammen, 1 r, løft den
  første strikkede m over den
  siste strikkede m
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GA RN BRUKT 
I DENNE OPPSKRIFTEN

Alpakka er 3-tråds kamgarn i Alpakka 

i luksusklassen. Alpakka gir utrolig myke 

og lune plagg som ikke klør. 

Fargene blir spesielt vakre i Alpakkafiber og 

garnet egner seg spesielt godt til lekre 

kofter, gensere, jakker og tilbehør som 

luer, halser og skjerf både til voksne og 

barn. 

Strikkefasthet: 25 masker i glattstrikk 

på pinne nr 3,5 = 10 cm. 

50 gram = ca 133 meter

ALPAKKA
100 % ren alpakka
Produsert i Peru

50 gram = ca 133 meter

10

25

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

3,5

50 gram =  ca 325 meter

5,510

18

Kidsilk Erle er et luftig, børstet 

mohairgarn 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 rundspunnet ullgarn eller Alpakka. 

Husk at den oppgitte strikkefastheten 

er veiledende, og du kan også strikke 

Kidsilk Erle tykkere pinner og få et ennå 

lettere og luftigere resultat. 

Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk 

på pinne nr 5,5 = 10 cm. 

 

50 gram = ca 325 meter

ERLE
56 % kid mohair

26 % silke, 18 % ull
Produsert i EU

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

KIDSILK
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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
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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


