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MOSAIKK JAKKE

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

DESIGN

Dale Garn

REDESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

STØRRELSER
S
(M)
L (XL) XXL
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
GARNFORBRUK
Latte beige melert 701
Curry gul melert 702
Chili rød melert 704
Dyp sjøgrønn
melert 722

100 (108) 116 (127) 140 cm
52 (54) 56 (58) 60 cm
48 cm, eller ønsket lengde

7
(8)
9
(9)
1
(1)
1
(2)
1 nøste alle størrelser

10
2

nøster
nøster

14

knapper

1 nøste alle størrelser

TILBEHØR

12

PINNEFORSLAG
		

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

(12)

13

(13)

STRIKKEFASTHET
25 m glattstrikk og mønster på p nr 3,5 = 10 cm
28 omganger glattstrikk og mønster på p nr 3,5 = 10 cm
Alternativt garn: ALPAKKA, ALPAKKA SPACE 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.
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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FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 233 (253) 273 (301) 333 m med curry gul melert
på rundp nr 3.
Strikk vrangbord fram og tilbake slik: 1 cm curry gul melert,
7 cm latte beige melert (1. p = vrangen).
Vrangen: Strikk 1 vr, 1 r, *1 vridd vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vr.
Retten: Strikk 1 r, 1 vr, *1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r.
NB! Stram første og siste m godt.
Samtidig, når arbeidet måler 1, 3, 5 og 7 cm, lages et knapphull
på høyre forkant (likt alle størrelser).
Knapphull: Strikk 3 m vrangbordstrikk, 2 vr sammen, 2 kast,
2 vridd r sammen, strikk ut p.
På neste p strikkes kastene 1 r ,1 vr.
Når arbeidet måler 8 cm, settes de 11 første og 11 siste
m på en maskeholder til forkanter = 211 (231) 251 (279) 311 m.
Skift til p nr 3,5 og strikk glattstrikk rundt med latte beige melert.
Samtidig, på 1. omgang økes 32 (32) 32 (32) 28 m jevnt fordelt
= 243 (263) 283 (311) 339 m, og det legges opp 5 nye m midt
foran til klippe m. Disse m er klippe-m og er ikke med i videre
mønster eller m-tall.
Omgangen begynner midt foran ved høyre forstykke.
Strikk til arbeidet måler ca 33 (34) 35 (36) 37 cm.
Fell til ermehull i hver side slik: Strikk 52 (57) 62 (69) 76 m, fell
av 12 m, strikk 115 (125) 135 (149) 163 m, fell av 12 m, strikk
52 (57) 62 (69) 76 m. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 52 (52) 54 (58) 60 m med curry gul melert
på strømpep nr 3 og strikk vrangbord rundt 1 vridd r, 1 vr slik:

Fell til raglan slik: Strikk 2 r sammen før hvert merke og 2 vridd

Strikk 1 cm curry gul melert, 7 cm latte beige melert.

r sammen etter hvert merke.

Skift til p nr 3,5 og strikk glattstrikk rundt med latte beige melert,

NB! Størrelse M: På siste omgang i diagrammet strikkes

samtidig som det på 1. omgang økes 37 (41) 45 (45) 49 m jevnt

2 m sammen = 220 m.

fordelt = 89 (93) 99 (103) 109 m.

Strikk mønster etter diagram B og fell videre til bærestykke på hver

Øk slik: Løft høyre maskeledd fra forrige omgang og sett den

6. omgang 3 (3) 4 (4) 5 ganger = 171 (187) 193 (225) 241 m.

inn på venstre p. Strikk m vridd r.

Fell slik: Strikk 9 r, 2 r sammen, *18 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-*

Strikk til arbeidet måler 48 cm, eller ønsket lengde.

til det gjenstår 10 m, strikk ut omgangen.

Fell av 12 m midt under ermet = 77 (81) 87 (91) 97 m.

Neste felling: Strikk 8 r, 2 r sammen, * 17 r, 2 r sammen*, gjenta

Strikk et erme til på samme måte.

fra *-* til det gjenstår 9 m, strikk ut omgangen.
Fortsett på denne måten med 1 m mindre mellom fellingene.

BÆRESTYKKET

Fortsett med 3 (5) 2 (3) 2 omganger av diagrammet, samtidig

Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme

som det på siste omgang felles jevnt fordelt til 155 (159) 163

og venstre forstykke inn på rundp nr 3,5 = 373 (401) 433 (469)

(167) 171 m.

509 m. Sett et merke i hver sammenføyning.

Sett et merke i m midt bak og strikk arbeidet høyere bak

Strikk 2 omganger glattstrikk med latte beige melert, samtidig

i glattstrikk slik: Strikk 34 (35) 36 (38) 40 m forbi midt bak,

som det på 2. omgang felles jevnt fordelt 7 (8) 11 (10)

snu, lag 1 kast og strikk 34 (35) 36 (38) 40 m forbi midt bak

9 m på hvert forstykke = 45 (49) 51 (59) 67 m, 8 (10) 10 (10)

i den andre siden, *snu, lag 1 kast og strikk over 8 (8) 9 (9)

10 m på hvert erme = 69 (71) 77 (81) 87 m og 14 (16) 22 (20)

10 m mindre for hver gang*, gjenta fra *-* i alt 4 ganger

22 m på bakstykket = 101 (109) 113 (129) 141 m = i alt 329 (349)

til hver side. Strikk 1 omgang r over alle m, samtidig som

369 (409) 449 m.

de 5 oppklipps-m felles av.

Fortsett med mønster etter diagram A, begynn ved pil for
valgt størrelse til hvert forstykke og tell ut fra midt på erme-

MONTERING

og bakstykket hvor diagrammet begynner.

Sy 2 maskinsømmer med tette sting på hver side av den

Fell samtidig til raglan på hver 2. omgang i alt 16 ganger (likt alle

midterste oppklipps-m. Klipp opp mellom sømmene.

størrelser) = 201 (221) 241 (281) 321 m.

Sy sammen under ermene.
3

VENSTRE FORKANT

DIAGRAM A, B

Sett de avsatte 11 m fra maskeholderen inn på p nr 3 og legg
i tillegg opp 5 nye m mot oppklippskanten (= belegg) med
latte beige melert. Strikk vrangbord som før over de 11 første
m, og glattstrikk med vrangen ut over de 5 belegg-m. Strikk til

B

forkanten tilsvarer lengden på forstykket når den strekkes godt.

Gjenta

Fell av de 5 belegg-m og sett de øvrige 11 m på en maskeholder.
Sy forkanten til forstykket og sy belegget til over sårkanten.

Gjenta Begynn her

Merk av for 6 (6) 7 (7) 8 knapper jevnt fordelt på forkanten.
NB! Det 11. og 12. (11. og 12.) 12. og 13. (12. og 13.) 13. og 14.
knapphullet kommer i halskanten.

A

HØYRE FORKANT

Midt på erme,
og bakstykket

Strikk som venstre forkant, men med knapphull tilsvarende
merkene.

TRÅDHEMPE OG KNAPPHULLSTING
HALSKANT
Sett m fra for- og bakstykket inn på p nr 3, ta med m fra
1.

2.

forkantene = 154 (158) 162 (162) 166 m. Bruk latte beige melert.
Strikk 1 p vr fra vrangen, samtidig som m-tallet reguleres til 153
(157) 161 (161) 165 m.
Strikk 6 cm vrangbordstrikk fram og tilbake med 1 vridd r, 1 vr.
Samtidig, når kanten måler 1, 3, 5 og 7 cm, lages knapphull.
Fell av.
Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.
Sy knapphullsting rundt knapphullet, gjennom begge lag.
NB! Pass på at knapphullet blir stort nok.
Sy i knapper.

KNAPPHULLSTING
ILLUSTRASJON PÅ KNAPPHULLSTING
1.

2.

Begynn her venstre forstykke

M L S
XL
XXL

Begynn her høyre forstykke

Gjenta

Latte beige melert 701
Chili rød melert 704
Dyp sjøgrønn melert 722
Curry gul melert 702
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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 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

•
•
•
•
•

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, Alpakka og Alpakka Space Dye
etter samme oppskrift.
Tips! Dale Alpakka kan toves.
NB! Husk at bleket, hvitt garn IKKE kan
toves (naturhvitt er ikke bleket).
NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at du
alltid skal følge strikkefastheten som er
oppgitt i oppskriften.

Se også som genser | DG392-06
5
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House of Yarn er Nordens største merkevarehus,
grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og
accessoirer til faghandel og kjedebutikker.
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houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no

houseofyarn.no
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#ORANSJESKJERF
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camillapihlstrikk.no

gullungengarn.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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