
Dale Garn - en del av 

JOLIE 
PONCHO
DG 443-13 | ALPAKKA MAGIC 



2

JOLIE PONCHO

DG 443-13

© House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
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uten avtale med House of Yarn AS.

Foto: Nerver AS. Takk til Design ATD @design.atd for lån av vesker.

DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

ALPAKKA MAGIC 63 % alpakka, 37 % polyamid, 

50 gram = ca 150 meter

STØRRELSER

2-4 (6-8) 10-12 år

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Vidde nederst ca 123 (161) 198 cm 

Hel lengde midt foran uten frynser ca 37 (50) 57 cm

GARNFORBRUK

5 (6) 7 nøster

FARGE

Hvit 303

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp nr 5,5

Liten rundp nr 5

Hjelpep

STRIKKEFASTHET

18 m x 26 omganger glattstrikk på p nr 5,5 = 10 x 10 cm

20 m mønster etter diagrammet = ca 7 cm

  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
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Ponchoen strikkes ovenfra og ned.

Legg opp 88 (92) 96 m på p nr 5, og strikk 16 (20) 22 cm 

vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. På siste omgang økes 2 m 

jevnt fordelt = 90 (94) 98 m.

Sett et merke i hver side med 45 (47) 49 m til for og 

bakstykket.

Skift til p nr 5,5.

Strikk 1. omgang og sett merker slik: Sett et merke, og strikk 

15 (16) 17 m glattstrikk, strikk mønster etter diagrammet 

(= 20 m), strikk 15 (16) 17 m glattstrikk (= bakstykket), sett et 

merke, og strikk 15 (16) 17 m glattstrikk, strikk mønster etter 

diagrammet (= 20 m), strikk 15 (16) 17 m glattstrikk 

(= forstykket) = 100 (104) 108 m.

Strikk videre med denne inndelingen, samtidig som det økes 

på hver side av merket i hver side, og på hver side av hvert 

diagram, på hver 4. omgang i alt 3 (3) 4 ganger slik: 

Øk 1 h før merket/diagrammet, og øk 1 v etter merket/

diagrammet = 124 (128) 140 m.

Videre økes det på hver side av hvert diagram slik:

2-4 år: På hver 3. omgang 28 ganger = 236 m. 

6-8 år: På hver 2. omgang 30 ganger, og på hver 4. omgang 

14 ganger = 304 m. 

10-12 år: På hver 2. omgang 52 ganger, og på hver 4. 

omgang 6 ganger = 372 m. 

Strikk til diagrammet er gjentatt i alt 6 (8) 9 ganger, slutt med 

1 omgang glattstrikk etter siste flettevridning. Samtidig, på 

siste omgang, felles 5 m jevnt fordelt over hvert diagram 

= 226 (294) 362 m. 

Fell av slik: *Stikk p inn i første m, trekk andre m gjennom 

første m og strikk m r. Sett m tilbake på venstre p*, gjenta fra 

*-* ut p.

MONTERING

Brett halskant dobbel mot retten.

FRYNSER

Klipp opp 2 tråder à 21 cm. Knytt frynsen til langs kanten.

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

DIAGRAM  

Gjenta  

R

Vr

Øk 1 m

Sett 4 m på hjelpep bak arbeidet,
4 r, strikk m fra hjelpep r

Sett 4 m på hjelpep foran arbeidet,          
4 r, strikk m fra hjelpep r

FRYNSER

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.


