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DESIGN 

DM Collection

GARN

ALPAKKA FORTE 80 % fineste alpakka,

20 % nylon, 50 gram = ca 133 m

KIDSILK ERLE 56 % mohair, 26 % silke,

18 % ull, 50 gram = ca 325 meter

Alternativ for ALPAKKA FORTE: ALPAKKA

STØRRELSER 

XS-S (M) L-XL

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 106 (118) 130 cm

Hel lengde ca 70 (73) 76 cm

Ermelengde ca 45 (46) 47 cm

GARNFORBRUK

ALPAKKA FORTE

Denim melert 707 4 (4) 5 nøster

Vårgrønn melert 706 4 (4) 5 nøster

Latte beige melert 701 2 nøster alle størrelser

KIDSILK ERLE

Lys denim 9040  2 nøster alle størrelser

Honninggul 9048 2 nøster alle størrelser

Beige 2621  1 nøster alle størrelser

NB! Vi har oppdatert fargene i denne oppskriften

da originalfargene har gått ut av produksjon.

Derfor kan fargene avvike noe fra bildet.

PINNEFORSLAG 

Stor rundp nr 4,5

STRIKKEFASTHET 

20 m halvpatent med 1 tråd ALPAKKA FORTE + 1 tråd ERLE 

på p nr 4,5 = 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
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FARGENØKKEL

Farge 1: 1 tråd ALPAKKA FORTE denim melert + 1 tråd ERLE 

lys denim.

Farge 2: 1 tråd ALPAKKA FORTE vårgrønn melert + 1 tråd 

ERLE honninggul.

Farge 3: 1 tråd ALPAKKA FORTE latte beige melert + 1 tråd 

ERLE beige.

FALSK PATENT

1. p: Strikk 1 kantm, *3 r, 1 vr*, gjenta fra *-* og avslutt med 

1 kantm.

2. p: Strikk 1 kantm, 2 r, *1 vr, 3 r*, gjenta fra *-* og avslutt 

med 1 vr, 1 r, 1 kantm

Gjenta 1.-2. p.

STRIPEMØNSTER 1

1.-6. p: Strikk falsk patent med farge 1.

7.-10. p: Falsk patent med farge 3.

Gjenta 1.-10. p.

STRIPEMØNSTER 2

1.-6. p: Strikk falsk patent med farge 2.

7.-10. p: Falsk patent med farge 3.

Gjenta 1.-10. p.

FORSTYKKET

Legg opp 106 (118) 130 m med farge 1 på rundp nr 4,5 og 

strikk falsk patent fram og tilbake. Kantm strikkes r på alle p.

Når arbeidet måler 70 (73) 76 cm, felles de ytterste 24 (30) 35 

m i hver side av.

Strikk videre over de midterste 58 (58) 60 m. Legg opp 1 m i 

hver side = kantm. Den strikkes r på alle p. Fortsett med falsk 

patent som før og fell på hver 2. p 1 m innenfor kantm i hver 

side 5 ganger = 50 (50) 52 m.

Strikk til halsen måler 6 cm. Fell av.

BAKSTYKKET

Strikkes som forstykket, men med farge 2.

HØYRE ERME

Legg opp 42 (42) 46 m med farge 3 på rundp nr 4,5 og strikk 

falsk patent fram og tilbake. Kantm strikkes r på alle p.

Øk 1 m i hver side, innenfor kantm, på hver 4. cm 4 (3) 3 

ganger og deretter på hver 2. cm 13 (16) 16 ganger = 76 (80) 

84 m. NB! Når ermet måler 15 cm, skal stripemønster 1 

strikkes til det er 5 blå striper. Fortsett deretter med farge 3 til 

ermet måler 45 (46) 47 cm. Fell av.

VENSTRE ERME

Strikkes om det høyre men med stripemønster 2.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene og langs halsen.

Merk av til ca 19 (20) 21 cm lange ermehull, fra 

skuldersømmene og ned. Sy ermene til bolen. Pass på at 

midten av ermet møter skuldersømmen.

Sy erme- og sidesømmer.

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


