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BIRDS TALK GENSER
BEIGE

ALPAKKA, ALPAKKA SPACE DYE

#dalegarn #DG
#houseofyarn_norway

3+3,5 3+3,5 3+3,5

407-01

BIRDS TALK GENSER BEIGE
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
ALPAKKA 100 % alpakka,
50 gram = ca 133 meter
ALPAKKA SPACE DYE 100 % alpakka,
50 gram = 133 meter

DESIGN

Kari Haugen

STØRRELSER
XS (S)
M
(L) XL (XXL)
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

91 (98) 106 (113) 120 (127) cm
58 (60) 62 (64) 66 (68) cm
49 cm i alle størrelser

GARNFORBRUK
Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4

6
3
2
4

(6)
(3)
(2)
(5)

7
4
2
5

(8)
(4)
(2)
(5)

8
4
2
6

(9)
(5)
(3)
(6)

nøster
nøster
nøster
nøster

FARGER
Farge 1 ALPAKKA, Beige melert 3841
Farge 2 ALPAKKA, Muldvarp 2288
Farge 3 ALPAKKA, Halvbleket hvit 0010
Farge 4 ALPAKKA SPACE DYE, Blå/Grønn/Gul 9954
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5
STRIKKEFASTHET
25 m glattstrikk og mønster etter diagram A på p nr 3,5 = 10 cm
28 omganger glattstrikk og mønster etter diagram A, B, C
og D på p nr 3,5 = 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

Oppskrift utarbeidet av Anne-Kirsti Espenes
© 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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Genseren strikkes ovenfra og ned.

BOLEN
Fortsett med farge 1. Legg opp 8 (8) 8 (10) 10 (10) m i hver side,

Øk 1 m = Løft tråden mellom 2 m og strikk den vridd r.

ta med m til for- og bakstykket og strikk 1 omgang glattstrikk
rundt, samtidig som m-tallet reguleres til = 228 (246) 264 (282)

BÆRESTYKKET

300 (318) m.

Legg opp 120 (128) 136 (136) 144 (144) m med farge 1 på rundp

Sett et merke midt under venstre erme = begynnelsen

nr 3. Strikk 3 cm glattstrikk rundt, 1 omgang vr (= brettekant),

av omgangen.

3 cm glattstrikk.

Strikk mønster etter diagram B til arbeidet fra ermehullet måler

Sett et merke rundt 59. (63.) 67. (67.) 71. (71.) m = midt foran.

ca 30 (31) 32 (33) 34 (35) cm.

Skift til p nr 3,5 og strikk glattstrikk. Samtidig, på 1. omgang,

Avslutt med 4 omganger med farge 1 i mønsteret og øk på siste

økes 42 (46) 44 (50) 48 (54) m jevnt fordelt = 162 (174) 180 (186)

omgang 6 m jevnt fordelt = 234 (252) 270 (288) 306 (324) m.

192 (198) m.

Strikk mønster etter diagram C, begynn ved pil for valgt

Strikk 7 (7) 8 (8) 9 (9) omganger uten økning.

størrelse. Skift til p nr 3 og fortsett med farge 4.

På neste omgang økes 60 (60) 72 (78) 78 (84) m jevnt fordelt =

Strikk 1 omgang vr og 7 cm glattstrikk til belegg. Fell av.

222 (234) 252 (264) 270 (282) m.
Strikk 7 (7) 8 (8) 9 (9) omganger uten økning.

HØYRE ERME

På neste omgang økes 60 (66) 72 (72) 84 (84) m jevnt fordelt =

Flytt m til en liten rundp nr 3,5. Strikk 1 omgang glattstrikk med

282 (300) 324 (336) 354 (366) m.

farge 1 og legg samtidig opp 8 (8) 8 (10) 10 (10) m midt under

Strikk 7 (7) 8 (8) 9 (9) omganger uten økning.

ermet = 100 (104) 108 (114) 118 (122) m.

Klipp av garnet.

Strikk mønster etter diagram D. Tell ut fra midt på ermet

Tell 99 (117) 117 (135) 135 (135) m tilbake fra midt foran.

hvor diagrammet begynner. Skift til p nr 3 og farge 1. Strikk

Omgangen begynner her.

5 cm glattstrikk, 1 omgang vr og 5 cm glattstrikk til belegg. Fell av.

Strikk glattstrikk og mønster etter diagram A. Øk som vist
i diagrammet.

VENSTRE ERME

NB! Etter 2. økning i diagrammet, tell på ny ut fra midt foran

Strikkes som høyre erme, men med mønster etter diagram E.

hvor diagrammet begynner.
Sett 92 (96) 100 (104) 108 (112) m i hver side på maskeholdere

MONTERING

= ermene. Det blir 108 (116) 126 (132) 140 (148) m igjen til for-

Brett beleggene nederst på ermene og bolen mot vrangen

og bakstykket.

og sy til med løse sting.
Sy sammen under ermene.
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Øk 4 (10) 2 (4) 10 (16) m jevnt fordelt
= 400 (424) 452 (472) 496 (520) m
DIAGRAM A, B, C, D E

Midt foran

Øk 54 m jevnt fordelt (likt alle str.)
= 396 (414) 450 (468) 486 (504) m
A

Øk 60 (60) 72
= 342 (360) 39

Gjenta
B

Øk 4 (10) 2 (4) 10 (16) m jevnt fordelt
= 400 (424) 452 (472) 496 (520) m

C

Øk 54 m jevnt fordelt (likt alle str.)
= 396 (414) 450 (468) 486 (504) m

Gjenta

Midt foran

Øk 60 (60) 72 (78) 78 (84) m jevnt fordelt
Øk=54
m jevnt
(likt 432
alle str.)
342
(360)fordelt
396 (414)
(450) m
= 396 (414) 450 (468) 486 (504) m

Gjenta
B

C

Midt foran

Gjenta

Gjenta
B
Gjenta
Midt foran

Begynn

Gjenta
C

M

L
Gjenta

XS S
XL XXL
M

Begynn

E
Gjenta

Gjenta

M

Begynn

XS S
XL XXL

L

XS S
XL XXL
Begynn
Strikkes
Gjenta
3 ganger
Midt på erme

Strikkes
3 ganger E

Strikkes
Begynn
3 ganger

Strikkes
Begynn
3 ganger
Gjenta

Midt på erme

Midt på erme

Begynn

Midt p
Strikkes
3 ganger

Strikkes
3 ganger

Midt på erme

Strikkes
3 ganger

E

Gjenta

Gjenta

L
Gjenta

D

D

E

Øk 60 (60) 72 (78) 78 (84) m jevnt fordelt
= 342 (360) 396 (414) 432 (450) m

Gjenta
D

D

C

Gjenta
B

M

Øk 60 (60) 72 (78) 78 (84)
m jevnt fordelt
Begynn
= 342 (360) 396 (414) 432 (450) m

Gjenta

Begynn

Gjenta

Midt på erme

Begynn

Farge 3
Farge 4
Farge 1
GjentaFarge 2

Begynn
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Garn brukt
i denne oppskriften
ALPAKKA er 3-tråds kamgarn i alpakka i
luksusklassen. Garnet gir utrolig myke
og lune plagg som ikke klør. Fargene blir
spesielt vakre i alpakkafiber og garnet
egner seg særs godt til lekre kofter,
gensere, jakker og tilbehør som luer,
halser og skjerf både til voksne og barn.

ALPAKK A
100 % ren alpakka
Produsert i Peru

NB! Husk at du kan strikke med Dale
Alpakka, Alpakka Forte 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).

10

3,5

25
50 gram = ca 133 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Vaskes separat
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet: 25 masker i glattstrikk på
pinne nr 3,5 = 10 cm.
50 gram = ca 133 meter.
NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at du
alltid skal følge strikkefastheten som
er oppgitt i oppskriften.

Se også | DG407-02

Se også | DG407-08
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ALPAKK A
SPACE DYE

100 % ren alpakka
Produsert i Peru

ALPAKKA SPACE DYE er 3-tråds kamgarn
og samme garn som Dale Alpakka, men
i multifarger. Hver farge består av 4 ton-iton-nyanser. Du finner de samme fargene
i ensfarget Dale Alpakka. Dette er et garn
som gir utrolig myke og lune plagg som
ikke klør, og som egner seg særs godt til
lekre kofter, gensere, jakker og tilbehør
som luer, halser og skjerf både til voksne
og barn.
NB! Husk at du kan strikke med Dale
Alpakka, Alpakka Space Dye og Alpakka
Forte etter samme oppskrift.

10

3,5

25
50 gram = ca 133 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Vaskes separat
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet: 25 masker i glattstrikk på
pinne nr 3,5 = 10 cm.
50 gram = ca 133 meter.
Tips! Man får en delikat, flerfarget effekt
med Alpakka Space Dye i mønsterstrikk.
Prøv også Alpakka Space Dye i samstrikk
med f.eks Kidsilk Erle eller Line Langmo
Påfugl for en lekker, melert fargeeffekt.
Eller strikk enkle plagg i striper med
multifarget Alpakka Space Dye og ens
farget Alpakka.
Tips! Dale Alpakka Space Dye 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.
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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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