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DG 369-06
LILY KOFTE

DESIGN
Trine Lise Høyseth
GARN
ALPAKKA FORTE 80 % alpakka, 20 % nylon,
50 gram = ca 133 meter
ALPAKKA 100 % alpakka, 50 gram = ca 133 meter
STØRRELSER
XS (S) M-L (XL) XXL
PLAGGETS MØL
Overvidde ca 81 (92) 103 (114) 126 cm
Hel lengde foran ca 65 (66) 67 (68) 69 cm
Ermelengde ca 47 cm i alle størrelser
GARNFORBRUK
Farge 1 7 (7) 8 (9) 10 nøster
Farge 2 2 (2) 2 (3) 3 nøster
Farge 3 3 (3) 3 (4) 4 nøster
Farge 4 1 (1) 1 (2) 2 nøster
FARGER
Farge 1 ALPAKKA FORTE Lys denim melert 714
Farge 2 ALPAKKA FORTE Natur 711
Farge 3 ALPAKKA Perlegrå 2619
Farge 4 ALPAKKA Beige melert 3841
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5
TILBEHØR
9-10 knapper
STRIKKEFASTHET
25 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm i bredden
28 p glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm i høyden

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

RILLER (fram og tilbake)
1 rille = 2 p r.
VEVSTRIKK
Strikkes fram og tilbake.
1. p: (= retten) Strikk med farge 1: *1 r, ta 1 m løs av p med
garnet på baksiden av arbeidet*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r.
NB! Pass på å ikke stramme garnet på baksiden når m tas løs av.
2. p: (= vrangen) Strikk med farge 1: *1 r, ta 1 m løs av p med
garnet foran, dvs på baksiden av arbeidet*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 r.
3. og 4. p: Strikk r over alle m med natur (= 1 rille).
Gjenta 1. - 4. p etter forklaring i oppskriften.
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Når arbeidet måler 8 cm, økes det 1 m på hver side av
merkem. Gjenta økningene på hver 2,5. (2.) 2. (2.) 1,5. cm
15 (17) 19 (19) 21 ganger til = 92 (96) 100 (106) 110 m.
Strikk til ermet måler ca 47 cm, fell av 11 m midt under
(= merkem + 5 m på hver side av denne) = 81 (85) 89 (95) 99
m. Legg arbeidet til side og strikk et erme til.
BÆRESTYKKET
Sett alle delene inn på rundp nr 3,5 slik: høyre forstykket, ene
ermet, bakstykket, andre ermet og venstre forstykket
= 337 (373) 409 (449) 485 m.
Strikk 2 (4) 6 (8) 10 omganger med farge 1. Samtidig, på siste
omgang felles det 0 (8) 16 (28) 36 m jevnt fordelt = 337 (365)
393 (421) 449 m.
Fortsett med mønster etter diagram C.
Når diagrammet er ferdig, er det 121 (131) 141 (151) 161 m på
p. Fell av de 3 midterste klippem.
Sett et merke midt bak og strikk forhøyning fram og tilbake
med farge 1 slik: Strikk 45 (50) 55 (60) 65 m forbi merket,
snu og strikk 45 (50) 55 (60) 65 m forbi merket i den andre
siden, *snu og strikk over 5 (6) 7 (8) 9 m færre enn ved
forrige snuing*, gjenta fra *-* til det er snudd 6 ganger i hver
side. Snu og strikk fram til midt foran. Strikk 1 p over alle m,
samtidig som det felles jevnt fordelt til 109 (109) 115 (115) 121 m.

Da vevstrikk trekker seg noe sammen, strikkes hele koften
inkl kanter, på p nr 3,5. Kun forkantene og beleggene
strikkes på p nr 3.
BOLEN
Legg opp 199 (227) 255 (283) 311 m med natur på rundp
nr 3,5. Strikk 1 p r fra vrangen. Fortsett med vevstrikk fram og
tilbake. Gjenta 1. til 4. p fire ganger, deretter strikkes 1. og 2. p
en gang til. Strikk 1 p r, samtidig som det legges opp
3 nye m på slutten av p (disse 3 m + 1 m i hver side av dem
= klippem som ikke inngår i mønster og videre m-tall). Strikk
mønster etter diagram A. Deretter strikkes 1 omgang med
farge 1 slik: 43 (50) 57 (64) 71 m (= høyre forstykket), fell av
11 m til ermehull, strikk 89 (103) 117 (131) 145 m
(= bakstykket), fell av 11 m til ermehull, strikk 43 (50) 57
(64) 71 m (= venstre forstykket). Legg arbeidet til side
og strikk ermene.
ERMENE
Legg opp 53 (55) 57 (59) 61 m med natur på p nr 3,5. Strikk
1 p r fra vrangen. Fortsett med vevstrikk fram og tilbake.
Gjenta 1. - 4. p fire ganger, deretter strikkes 1. og 2. p en gang
til. Videre strikkes mønster rundt etter diagram B. Samtidig,
på første omgang økes det 7 (5) 3 (7) 5 m jevnt fordelt
= 60 (60) 60 (66) 66 m.
Etter diagrammet strikkes ermet ferdig med glattstrikk og
farge 1.
Sett et merke rundt første m på omgangen (= merkem).

HALSKANT
Strikk mønster fram og tilbake etter diagram D. Fortsett med
vevstrikk, gjenta 1. - 4. p tre ganger. Siste p = brettekant.
Videre strikkes det glattstrikk med natur til belegget er like
høyt som halskanten. Fell av.
MONTERING
Sy godt med maskin på hver side av midterste klippemaske
og klipp opp.
VENSTRE KANT
Bruk farge 1 og rundp nr 3. Strikk opp 1 m i hver p, men hopp
over ca hver 4. p langs venstre forstykket.
Strikk 2 cm riller fram og tilbake. Fell av fra retten. Pass på at
avfellingskanten verken strammer eller vider ut forkanten.
HØYRE KANT
Strikk som venstre, men etter 2 riller felles det av til 8-9
knapphull jevnt fordelt. Det skal være 1 knapphull på
halskanten også. Knapphull: Fell av 3 m som legges opp
igjen på neste p.
MONTERING
Strikk belegg over klippekantene med farge 1 og rundp nr 3
slik: Strikk opp på vrangen i overgangen mellom forstykket og
forkanten, like mange m som på forkanten (minus de m som
ble strikket opp langs halskanten og kanten nederst). Strikk 5
p glattstrikk fram og tilbake, fell av.
Sy belegget løst til slik at det skjuler klippekanten.Sy sammen
kant i kant nederst på ermene.
Sy sammen under ermene og sy i knappene.
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Farge 1: R
Farge 3: R
Farge 2: R
Farge 4: R
2 r sammen
Ta 1 m r løs av p, strikk 1 r,
trekk den løse m over
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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