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GENSER
ALPAKKA FORTE
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355-06
ELMIRA GENSER

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
ALPAKKA FORTE 80 % fineste alpakka,
20 % nylon, 50 gram = ca 133 m

DESIGN

DM Collection

STØRRELSER

XS-S

(M)

L-XL

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

115
65
42

(128)
(67)
(42)

139
69
42

(7)
(5)
(5)

8
6
6

GARNFORBRUK
Grå-svart melert 710
6
Latte beige melert 701 5
Denim melert 707
4

cm
cm
cm

nøster
nøster
nøster

PINNEFORSLAG
		

Stor rundp nr 3,5
Stor og liten rundp nr 2,5

STRIKKEFASTHET
		
		

22 m helpatent på p nr 2,5 = 10 cm
NB! Når m telles, regnes 1 m
+ 1 kast som 1 m

Alternativ garn: ALPAKKA, ALPAKKA SPYCE DYE
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.
Oppskriften er utarbeidet av Anne-Kirsti Espenes
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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HELPATENT I EN FARGE

1 m r sammen*, gjenta fra *-* og avslutt med 1 kast + 1 m løs

1. p: (= vrangen) Strikk 1 kantm, *1 r, 1 kast + 1 m løs av som

av som om den skulle strikkes vr, 1 kantm.

om den skulle strikkes vr*, gjenta fra *-* og avslutt med 1 r,

4. p: (= vrangen) Grå-svart melert: Strikk 1 kantm, *strikk 1 kast

1 kantm.

+ 1 m r sammen, 1 kast + 1 m løs av som om den skulle strikkes

2. p: (= retten) Strikk 1 kantm, *1 kast + 1 m løs av som om den

vr*, gjenta fra *-* og avslutt med 1 kast + 1 m r sammen,

skulle strikkes vr, strikk 1 kast + 1 m r sammen*, gjenta fra *-*

1 kantm.

og avslutt med 1 kast + 1 m løs av som om den skulle strikkes

Gjenta 1. – 4. p.

vr, 1 kantm. NB! Kastet skal ligge over m når kast + 1 m strikkes
r sammen.

FORSTYKKET

3. p: (= vrangen) Strikk 1 kantm, *1 kast + 1 m r sammen, 1 kast

Legg opp 129 (143) 155 m med denim melert på p nr 3,5. Skift til

+ 1 m løs av som om den skulle strikkes vr*, gjenta *-* og avslutt

p nr 2,5 (uten å strikke noen p med p nr 3,5) og strikk helpatent

med 1 kast + 1 m r sammen, 1 kantm.

i en farge som forklart. Merk at 1. p strikkes fra vrangen, og den

Gjenta 2. - 3. p.

ytterste m i hver side er kantm som strikkes r på alle p.
Når arbeidet måler 20 (21) 22 cm, og siste p er en p fra vrangen,

HELPATENT I TO FARGER (latte beige melert og grå-svart

skal det skiftes til grå-svart melert. Strikk helpatent i en farge til

melert)

arbeidet måler 27 (28) 29 cm og siste p er en p fra vrangen.

NB! Det strikkes vekselsvis 2 p på retten og 2 p på vrangen.

Skift til latte beige melert og grå-svart melert og strikk helpatent

1. p: (= retten) Latte beige melert: Strikk 1 kantm, *1 kast

i to farger til arbeidet måler ca 44 (45) 46 cm og siste p er 4.

+ 1 m løs av som om den skulle strikkes vr, strikk 1 kast +

p i mønsteret.

1 m r sammen*, gjenta fra *-* og avslutt med 1 kast + 1 m løs

Skift til latte beige melert og strikk helpatent i en farge til

av som om den skulle strikkes vr, 1 kantm.

arbeidet måler 53 (54) 56 cm. Skift til grå-svart melert og fortsett

2. p: (= retten) Grå-svart melert: Strikk 1 kantm, *strikk 1 kast +

som før til arbeidet måler 57 (59) 61 cm.

1 m r sammen, 1 kast + 1 m løs av som om den skulle strikkes

Fell av de midterste 25 (27) 29 m. Strikk hver side for seg og fell

vr*, gjenta fra *-* og avslutt med 1 kast + 1 m vr sammen,

til halsen hver 2. p 2,2,1,1,1 m. Når det felles, regnes kast +

1 kantm.

1 m som 1 m. Strikk til arbeidet måler 65 (67) 69 cm.

3. p: (= vrangen) Latte beige melert: Strikk 1 kantm, *1 kast

Fell av de siste 45 (51) 56 m. Strikk den andre siden på samme

+ 1 m løs av som om den skulle strikkes vr, strikk 1 kast +

måte, men speilvendt.
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BAKSTYKKET
Strikkes som forstykket, men fortsett rett opp til bakstykket
er 2,5 cm kortere enn hele forstykket. Fell av de midterste
33 (35) 37 m. Strikk hver side for seg og fell hver 2. p 2,1 m. Strikk
til bakstykket er like langt som forstykket. Fell av de siste 45 (51)
56 m. Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

ERMENE
Legg opp 69 (71) 73 m med denim melert på rundp nr 3,5.
Skift til p nr 2,5 (uten å strikke noen p med p nr 3,5) og strikk
helpatent i en farge som forklart. Merk at 1. p strikkes fra
vrangen, og den ytterste m i hver side er kantm som skal
strikkes r på alle p. Øk 1 m i hver side, innenfor kantm, hver
2,5. cm i alt 13 (14) 15 ganger = 95 (99) 103 m. Nye m tas med
i mønsteret
Når arbeidet måler 9 cm, og siste p er en p fra vrangen, skal det
skiftes til grå-svart melert. Strikk helpatent i en farge til arbeidet
måler 16 cm og siste p er en p fra vrangen.
Skift til latte beige melert og grå-svart melert og strikk
helpatent i to farger til arbeidet måler ca 33 cm og siste p er 4.
p i mønsteret.
Skift så til latte beige melert og strikk helpatent i en farge til
arbeidet måler 42 cm.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene. Ermehullet skal starte der feltet
i latte beige melert begynner. Sy i ermene og sy ermeog sidesømmene.

HALSKANT
Begynn ved den ene skuldersømmen. Bruk en rundp
nr 2,5 og grå-svart melert garn. Legg tråden under kanten
og strikk opp 13-14 m pr 5 cm hele veien rundt halsåpningen.
Antall m skal være delelig med tallet 2. Strikk vrangbord rundt
med 1 r, 1 vr til kanten måler 5 cm. Fell av med r og vr m uten
å stramme. Brett kanten dobbel mot vrangen og sy til med løse
sting.
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Garn brukt
i denne oppskriften
ALPAKKA FORTE er et forsterket alpakkagarn i 80 % alpakka og 20 % nylon som
kommer i fine, melerte fargetoner.
Garnet er like mykt og behagelig som ren
alpakka, og fargene blir spesielt vakre i
alpakkafiber.

ALPAKK A
FORTE
80 % alpakka
20 % nylon
Produsert i Peru

Vi anbefaler Alpakka Forte til både gensere, jakker og skjørt, og det er nydelig
til fint tilbehør, samt tynnere sokker og
strømper. Garnet er selvsagt til barneklær
som skal tåle røff bruk og slitasje.
Alpakka Forte har samme løpelengde
og strikkefasthet som Dale Alpakka og
Alpakka Space Dye. Oppskriftene kan fint
brukes om hverandre, så her er det rom
for å leke seg med garn og farger.

10

2,5-3

26-27
10

3,5

25
50 gram = ca 133 meter

•
•
•
•
•

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

NB! Husk at du kan strikke med Alpakka
Forte, Dale Alpakka og Alpakka Space
Dye etter samme oppskrift.

5
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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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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN
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