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ALPAKKA & ALPAKKA SPACE DYE
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366-03

OSROSO GENSER
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
ALPAKKA 100 % ren alpakka,
50 gram = ca 133 meter
ALPAKKA SPACE DYE 100 % ren alpakka,
50 gram = ca 133 meter
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ALPAKKA
Svart 0090
7
(8)
Lys oliven 9853
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ALPAKKA SPACE DYE
Denim/Petrol/
Mørk denim 9957 3
(4)
PINNEFORSLAG

cm
cm
cm

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

STRIKKEFASTHET 26 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Alternativt garn: ALPAKKA FORTE
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.
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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PERLESTRIKK

Strikk mønster etter diagram B og start ved pil for valgt størrelse,

1. omgang: 1 r, 1 vr.

strikk til neste sidemerke og start på nytt ved samme pil.

2. omgang: Strikk vr over r, og r over vr.

NB! Etter 3 omganger økes det 1 m på hver side av merkene

Gjenta 2. omgang.

på hver 3. cm. (likt for alle størrelser). Øk i alt 4 ganger = 115
(125) 135 (145) 155 m til for- og bakstykket.

GENSER
Genseren strikkes rundt og klippes opp i hver side til ermehull.
NB! Ved lange maskesprang i diagrammet bør trådene tvinnes
på hver 5./6. m. Ikke tvinn trådene tettere enn dette, da blir
arbeidet hardt og kan se ujevnt ut. Pass også på at det ikke
tvinnes på samme sted i omgangene.
NB! Alle lengdemål tas fra midten av den glattstrikkede kanten
i lys oliven.

BOLEN
Legg opp 230 (250) 270 (290) 310 m med lys oliven på rundp
nr 2,5. Strikk 12 omganger glattstrikk rundt, skift til svart og strikk
1 omgang r, 3 omganger perlestrikk, 1 omgang r. Skift til
p nr 3 og sett et merke i hver side med 115 (125) 135 (145) 155
m til for- og bakstykket.
Strikk mønster etter diagram A og start ved pil for valgt
størrelse, strikk til neste sidemerke og start på nytt ved samme
pil. Når diagram A er ferdig, strikkes glattstrikk i svart. NB! Når
arbeidet måler 8 (9) 10 (11) 12 cm, felles det 1 m på hver side
av sidemerkene. Fell på hver 2. (2,5.) 2,5. (3.) 3. cm. Fell i alt
4 ganger = 107 (117) 127 (137) 147 til for- og bakstykket. Strikk til

Strikk til arbeidet måler ca 36 (37) 38 (39) 40 cm. Fell av 10 m (=
5 m på hver side av merkene) i hver side til ermehull. *Strikk
videre rundt til 3 m før de avfelte m, strikk 2 m vridd r sammen,
strikk 1 r, legg opp 4 nye m (= klippem som strikkes i svart,
og telles ikke med i videre mønster eller masketall), strikk 1 r,
2 m r sammen*. Gjenta fra *-* i den andre siden. Fell videre
på samme måte på hver 2. omgang til det er 91 (101) 111 (121)
131 m til for-og bakstykket.
NB! Strikk videre til og med omgang 97 på diagram B og fell
av 27 m midt foran til hals. Strikk ferdig fram og tilbake og fell
på hver 2. p til halsen 3,3,2,1 (3,3,2,2) 3,3,2,2,1 (3,3,2,2,2)
3,3,2,2,2,1 m = 23 (27) 31 (35) 39 skulderm.
NB! Når det strikkes fram og tilbake i fargemønster, strikkes
første og siste m på hver p med begge trådene for å få en jevn
kant. Strikk til arbeidet måler ca 56 (58) 60 (62) 64 cm. Del
arbeidet til for-og bakstykke og strikk hvert stykke ferdig for seg.

BAKSTYKKET
Skråfell til skulder i begynnelsen av hver p i hver side: 2 klippem
+ 8,8,7 (2 klippem + 9,9,9) 2 klippem + 11,10,10 (2 klippem
+ 12,12,11) 2 klippem + 13,13,13 m. Strikk 1 p og fell
av de resterende 45 (47) 49 (51) 53 m.

arbeidet måler ca 17 (19) 21 (23) 25 cm.
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VENSTRE FORSTYKKET

6,6,5,4,4,3,3,2,2,2,3,3,3,4 m. Strikk 1 p uten felling og fell

Strikk venstre side opp for seg og fell ved skuldersiden hver

deretter av de resterende 17 (19) 21 (23) 25 m. Ermet måler

2. p: 2 klippem + 8,8,7 (2 klippem + 9,9,9) 2 klippem +

nå ca 54 (55) 56 (57) 58 cm. Vreng ermet og strikk belegg. Strikk

11,10,10 (2 klippem + 12,12,11) 2 klippem + 13,13,13 m.

opp ca 12-13 m pr 5 cm med svart på p nr 3 fra vrangen rundt
ermet. Strikk 2 cm glattstrikk fram og tilbake. Fell løst av. Strikk

HØYRE FORSTYKKET

et erme til på samme måte.

Strikkes som venstre, men speilvendt.

MONTERING
ERMENE

Brett den lys oliven kanten nederst på bol og ermer dobbel

Legg opp 57 (59) 61 (63) 65 m med lys oliven på strømpep

mot vrangen. Sy 2-3 tette maskinsømmer på hver side

nr 2,5. Strikk 12 omganger glattstrikk rundt, skift til svart

av merketrådene i sidene til ermehull. Klipp opp mellom

og strikk 1 omgang r, 3 omganger perlestrikk, 1 omgang r.

sømmene. Sy sammen på skuldrene. Sy i ermene. Brett

Skift til p nr 3 og strikk mønster etter diagram A, start ved pil

belegget over sårkantene og sy til med løse sting på vrangen.

for valgt størrelse, samtidig som det økes 2 m på undersiden
av ermet på hver 1,5. cm (likt for alle størrelser) i alt 23 (24)

HALSKANT

26 (28) 30 ganger = 103 (107) 113 (119) 125 m. Strikk ferdig

Strikk opp 108 (110) 112 (114) 116 m rundt halsen med

diagram A og fortsett med glattstrikk i svart til arbeidet måler

p nr 2,5 og svart. Sett et merke ved hver skulder. Strikk glattstrikk

ca 16 (17) 18 (19) 20 cm. Strikk mønster etter diagram B.

og mønster rundt etter C, samtidig som det felles 2 m ved

Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner. Når

hver skulder på hver 2. omgang i alt 3 ganger. Strikk videre

diagram B er strikket til og med omgang 82, deles arbeidet

16 omganger med lys oliven, samtidig som det økes 2 m ved

midt under ermet og det strikkes videre fram og tilbake.

hver skulder på hver 2. omgang i alt 3 ganger. Fell av. Brett

NB! Når det strikkes fram og tilbake i fargemønster,

kanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

strikkes første og siste m på hver p med begge trådene for
å få en jevn kant. Fell til ermetopp i begynnelsen av hver
p 5,4,4,4,3,3,3,2,2,2,2,3,3,3 (5,5,4,4,3,3,3,2,2,2,2,3,3,3)
6,5,4,4,4,3,3,2,2,2,2,3,3,3 (6,5,5,4,4,3,3,2,2,2,2,3,3,4)
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DIAGRAM B

5

Garn brukt
i denne oppskriften
ALPAKKA er 3-tråds kamgarn i alpakka i
luksusklassen. Garnet gir utrolig myke og
lune plagg som ikke klør.
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3,5

25
50 gram = ca 133 meter

ALPAKK A
100 % ren alpakka
Produsert i Peru

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.
•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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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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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.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

HOUSEOFYARN_NORWAY
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