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DESIGN 

Bente Presterud Røvik

GARN 

ALPAKKA 100 % alpakka, 50 gram = ca 133 meter

STØRRELSER 

S (M) L (XL) XXL

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 92 (98) 109 (119) 131 cm

Hel lengde ca 48 (50) 52 (54) 56 cm

Ermelengde ca 19 (19) 19 (19) 19 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 6 (6) 7 (8) 8 nøster

Farge 2 1 (1) 1 (2) 2 nøster

Farge 3 1 nøste alle størrelser

Farge 4 1 nøste alle størrelser

Farge 5 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Perlegrå 2619

Farge 2 Dus gråblå 5931

Farge 3 Muldvarp 2288

Farge 4 Denim 6054

Farge 5 Varmgul 2835

NB! Vi har oppdatert fargene i denne oppskriften 

da originalfargene 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 glattstrikket mønster på p nr 3,5 = 10 cm

Alternativt garn: ALPAKKA FORTE

  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 216 (230) 254 (280) 310 m med farge 2 på rundp 

nr 3.

Strikk vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Når arbeidet måler 1 cm skiftes det til farge 1.

Strikk videre i vrangbord til arbeidet måler 14 (15) 16 (17) 18 cm.

Skift til rundp nr 3,5.

Strikk 1 omgang r, øk samtidig 14 (16) 18 (18) 18 m jevnt 

fordelt = 230 (246) 272 (298) 328 m.

Sett et merke i begynnelsen og midt på omgangen, med 

= 115 (123) 136 (149) 164 m hver til for- og bakstykket.

Strikk rundt i glattstrikk.

Når arbeidet måler 33 (34) 34 (35) 36 cm strikkes neste 

omgang slik:

Fell av 4 (6) 6 (7) 9 m, strikk 107 (111) 124 (135) 146 m 

(= forstykket), fell av 4 (8) 8 (10) 14 m, strikk 115 (119) 132 

(143) 154 m (= bakstykket), fell av 0 (2) 2 (3) 5 m.

Bakstykket strikkes videre for seg.
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BAKSTYKKET

Fortsett i glattstrikk fram og tilbake. Fell videre til ermehull i 

hver side: 2,1,1 m = 107 (111) 124 (135) 146 m.

Strikk videre til arbeidet måler 2 cm fra første ermehullsfelling.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 68 (74) 82 (88) 96 m med farge 3 på strømpep nr 3.

Strikk vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Når arbeidet måler 1 cm skiftes det til farge 1.

Strikk videre i vrangbord til arbeidet måler 14 cm.

Skift til strømpep nr 3,5.

Strikk rundt i glattstrikk. Øk samtidig 1 m på 1. omgang 

= 69 (75) 83 (89) 97 m.

Når arbeidet måler 19 cm felles 8 (12) 12 (14) 18 m midt under 

ermet = 61 (63) 71 (75) 79 m.

Legg arbeidet til side, og strikk et erme til på samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett m til bol og ermer inn på samme rundp nr 3,5, med ett 

erme i hver side av bolen = 336 (348) 390 (420) 450 m.

Flytt omgangsstart til sammenføyningen mellom høyre erme 

og bakstykket (= etter bakstykket).

Strikk rundt over alle m: 3 (3) 5 (8) 11 omganger farge 1, 

deretter mønster etter diagrammet.

Etter diagrammet gjenstår 144 (144) 150 (150) 150 m.

Skift til p nr 3 og farge 2.

Strikk 12 omganger rundt i glattstrikk til belegg.

Øk samtidig 24 (24) 30 (30) 36 m jevnt fordelt på 5. omgang 

= 168 (168) 180 (180) 186 m, og 24 (24) 30 (30) 36 m jevnt 

fordelt på 9. (9.) 11. (11.) 11. omgang = 192 (192) 210 (210) 222 m.

Fell av.

MONTERING

Sy sammen under ermene.

Brett halsbelegget dobbelt mot vrangen, og sy til.

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

DIAGRAM  

Fell 24(24)30(30)36 m jevnt fordelt
= 144(144)150(150)150 m

Gjenta

Fell 24(24)30(30)36 m jevnt fordelt
= 168(168)180(180)186 m

Fell 24(24)30(30)36 m jevnt fordelt
= 192(192)210(210)222 m

Fell 24(24)24(30)36 m jevnt fordelt
= 216(216)240(240)258 m

Fell 18(24)24(30)30 m jevnt fordelt
= 240(240)264(270)294 m

Fell 18(24)24(30)30 m jevnt fordelt
= 258(264)288(300)324 m

Fell 18(18)24(30)30 m jevnt fordelt
= 276(288)312(330)354 m

Fell 18(18)24(24)24 m jevnt fordelt
= 294(306)336(360)384 m

Fell 18(18)18(18)18 m jevnt fordelt
= 312(324)360(384)408 m

Fell 6(6)12(18)24 m jevnt fordelt
= 330(342)378(402)426 m

Utelates for størrelse S og M

Utelates for størrelse S

  Farge 1
  Farge 2
  Farge 5
  Farge 4
  Farge 3


