RALLARGENSER
DG 364-08A | ALPAKKA FORTE

Dale Garn - en del av

DG 364-08A
RALLARGENSER

DESIGN
Dale Garn
GARN
ALPAKKA FORTE 80 % alpakka, 20 % nylon,
50 gram = ca 133 meter
Alternativt garn: ALPAKKA
STØRRELSER
XS (S) M (M-L) L (XL) XXL (XXXL)
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 94 (100) 106 (111) 117 (122) 134 (139) cm
Hel lengde ca 64 (66) 68 (70) 72 (74) 74 (76) cm
Ermelengde ca 52 cm, eller ønsket lengde
GARNFORBRUK
Farge 1 7 (8) 9 (10) 11 (12) 13 (14) nøster
Farge 2 2 (2) 2 (3) 3 (3) 4 (4) nøster
Farge 3 1 (1) 1 (2) 2 (2) 2 (2) nøster
FARGER
Farge 1 Lys denim melert 714
Farge 2 Natur 711
Farge 3 Koks melert 710
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5
STRIKKEFASTHET
25 m x 28 p glattstrikk på p nr 3,5 = 10 x 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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BOLEN
Legg opp 236 (250) 264 (278) 292 (306) 334 (348) m med
farge 1 på p nr 3. Strikk 10 cm vrangbord rundt med 1 r 1 vr.
Skift til p nr 3,5, og fortsett rundt i glattstrikk. Sett et merke i
hver side med 118 (125) 132 (139) 146 (153) 167 (174) m til
for- og bakstykket. Når arbeidet måler 42 (43) 44 (46) 47 (48)
48 (49) cm, felles 16 m av i hver side til ermehull (= 8 m på
hver side av merkene) = 102 (109) 116 (123) 130 (137)
151 (158) m til for- og bakstykket.
Legg arbeidet til side, og strikk ermene.
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ERMENE
Legg opp 56 (58) 60 (62) 64 (66) 68 (70) m med farge 1 på
p nr 3. Strikk 6 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Skift til p nr
3,5, og fortsett i glattstrikk. Samtidig, på 1. omgang, økes
det 4 m jevnt fordelt = 60 (62) 64 (66) 68 (70) 72 (74) m.
Sett et merke rundt første og siste m = merke-m.
Når arbeidet måler 8 (8) 8 (8) 10 (10) 10 (10) cm, økes 1 m
på hver side av merke-m. Gjenta økningene hver 2. (2.) 2.
(2.) 1,5. (1,5.) 1,5. (1,5.) cm i alt 18 (19) 20 (21) 22 (23) 24 (25)
ganger = 96 (100) 104 (108) 112 (116) 120 (124) m. Strikk
til arbeidet måler ca 52 cm, eller ønsket lengde. På siste
omgang felles 16 m av midt under ermet (= merke-m + 7 m
på hver side) = 80 (84) 88 (92) 96 (100) 104 (108) m.
Legg arbeidet til side, og strikk et erme til på samme måte.

DIAGRAM
Fell 38 (48) 54 (62) 64 (66) 68 (72) m jevnt fordelt
= 114 (116) 118 (122) 128 (134) 140 (144) m

= 152 (164) 172 (184) 192 (200) 208 (216) m
Fell 24 (19) 29 (24) 30 (30) 40 (40) m jevnt fordelt
= 190 (205) 215 (230) 240 (250) 260 (270) m
Fell 1 (1 ) 1 (1) 0 (0) 0 (0) m jevnt fordelt
= 214 (224) 244 (254) 270 (280) 300 (310) m
= 215 (225) 245 (255) 270 (280) 300 (310) m

Fell 6 (5) 3 (2) 6 (5) 3 (2) m jevnt fordelt
= 258 (270) 294 (306) 324 (336) 360 (372) m

= 264 (275) 297 (308) 330 (341) 363 (374) m

BÆRESTYKKE
Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket
inn på p 3,5 = 364 (386) 408 (430) 452 (474) 510 (532) m.
Omgangen begynner mellom bakstykket og venstre erme.
Strikk 1 (2) 4 (6) 8 (10) 10 (12) omganger med farge 1.
Samtidig, på siste omgang, felles 10 (14) 12 (10) 8 (12) 24 (28)
m jevnt fordelt = 354 (372) 396 (420) 444 (462) 486 (504) m.
Strikk mønster etter diagrammet.

Fell 4 (8) 4 (12) 8 (12) 8 (12) m jevnt fordelt
= 288 (300) 324 (336) 360 (372) 396 (408) m
Fell 3 (2) 2 (2) 2 (1) 1 (0) m jevnt fordelt
= 292 (308) 328 (348) 368 (384) 404 (420) m
= 295 (310) 330 (350) 370 (385) 405 (420) m

HALSKANT
= 114 (116) 118 (122) 128 (134) 140 (144) m.
Skift til rundp nr 3. Fortsett med farge 2, og strikk 10 cm
vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell av med r og vr m.

Farge 1
Farge 2
Farge 3
2 r sammen

MONTERING
Brett halskanten dobbelt mot vrangen, og sy til med løse sting.
Sy sammen under ermene.

= 354 (372) 396 (420) 444 (462) 486 (504) m
Gjenta

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