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KALINA ALPELUE & HALS

DG 426-05

ALPELUE

Legg opp 108 m på p nr 3.

Strikk 5 cm glattstrikk rundt, 1 omgang vr til brettekant, 

og videre 5 cm glattstrikk.

Sett 6 merker i arbeidet. Sett merkene rundt 1 m 

(= merke-m), med 17 m mellom hvert merke.

Strikk videre rundt i glattstrikk. Samtidig, på 1. omgang, økes 

1 m på hver side av merke-m ved å øke 1 h før hver merke-m 

og øke 1 v etter hver merke-m = 12 m økt.

Gjenta økningene på hver 3. omgang i alt 10 ganger 

= 228 m.

Strikk 2 cm glattstrikk uten økninger.

Strikk videre rundt i glattstrikk, samtidig som det på neste 

omgang felles ved hver merke-m slik: Strikk til 1 m før hver 

merke-m, ta 2 m r sammen løse av, strikk 1 r, trekk de løse m 

over = 216 m.

Gjenta fellingene på hver 2. omgang til det gjenstår 36 m, 

deretter på hver omgang 2 ganger = 12 m.

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m.

MONTERING

Brett kanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting.
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DESIGN 

Ane Kydland Thomassen

GARN 

MERINO 22 100 % ekstra fin merinoull, 

50 gram = ca 125 meter

STØRRELSER

One Size

GARNFORBRUK

Alpelue

3 nøster

Hals

4 nøster

Hele settet

6 nøster

FARGE

Safrangul 2019

PINNEFORSLAG

Liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5

Stor rundp nr 4 

STRIKKEFASTHET

24 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm

22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: ALPAKKA FORTE CLASSIC, 

NATURAL LANOLIN WOOL, LERKE

  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
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HALS

BAKSTYKKET

Legg opp 79 m på p nr 4, og strikk fram og tilbake slik:

1. p: (= vrangen) Ta 1. m r løs av med tråden på rettsiden av 

arbeidet, 1 r, ta neste m vr løs av med tråden på vrangsiden 

av arbeidet, strikk glattstrikk til det gjenstår 3 m på p. Ta neste 

m vr løs av med tråden på vrangsiden av arbeidet, 1 r, 1 vr.

2. p: (= retten) Ta 1. m r løs av med tråden på vrangsiden 

av arbeidet, ta neste m vr løs av med tråden på rettsiden av 

arbeidet, strikk glattstrikk til det gjenstår 2 m på p. Ta neste m 

vr løs av med tråden på rettsiden av arbeidet, 1 vr.

Når arbeidet måler 30 cm, settes de midterste 27 m av på en 

maskeholder til nakke, og hver side strikkes ferdig for seg.

Fell videre til nakken på hver 2. p 1,1 m = 24 skulder-m. 

Strikk til arbeidet måler 32 cm. Slutt med en p fra retten, 

samtidig som de 3 ytterste m mot skulderen strikkes slik:

I begynnelsen av p: Ta 1. m r løs av med tråden på vrangsiden 

av arbeidet, 2 r sammen.

I slutten av p: Ta 1 m r løs av, ta neste m r løs av, sett 2 m 

tilbake på venstre p, og strikk 2 m sammen i bakre m-ledd, 

slutt med 1 r.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET

Legg opp og strikk som på bakstykket. Når arbeidet måler 27 

cm, settes de midterste 21 m av på en maskeholder til hals, 

og hver side strikkes ferdig for seg.

Fell videre til halsen på hver 2. p 2,1,1,1 m = 24 skulder-m. 

Strikk til arbeidet måler 32 cm. Slutt med en p fra retten, 

samtidig som de 3 ytterste m mot skulderen strikkes slik:

I begynnelsen av p: Ta 1. m r løs av med tråden på vrangsiden 

av arbeidet, 2 r sammen.

I slutten av p: Ta 1 m r løs av, ta neste m r løs av, sett 2 m 

tilbake på venstre p, og strikk 2 m sammen i bakre m-ledd, 

slutt med 1 r.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

MONTERING

Mask sammen på skuldrene.

HALSKANT

Strikk opp ca 106 m (inkludert m på maskeholderne) på p nr 

3,5. M-tallet må være delelig med 2.

Strikk vrangbordstrikk rundt med 1 vridd r, 1 vr til halskanten 

måler 7 cm. Vend arbeidet med vrangen ut, og strikk 12 cm 

videre i vrangbordstrikk med 1 vr, 1 vridd r.

Fell løst av med r og vr m.

Brett halskanten dobbel mot retten.

KANT NEDERST

Begynn ca 1 meter inne på tråden, og legg opp 3 m på p nr 

3,5. Bruk endetråden, og strikk videre opp 1 m i hver m fra 

retten langs oppleggskanten på bakstykket. 

Begynn på ny fra retten, og strikk i-cordavfelling slik: 

Strikk *2 r, 2 vridd r sammen, sett m tilbake på venstre p*, 

gjenta fra *-* til det gjenstår 3 m. Ta 1 m løs av, 2 r sammen, 

trekk den løse m over.

Sy kanten til i hver ende.

Strikk på samme måte langs oppleggskanten på forstykket.

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

ØK 1 H OG 1 V

Øk 1 v: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i bakre m-lenke.

Øk 1 h: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i fremre m-lenke.

SAMMENSYING MED
MASKESTING


