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DESIGN 

Ane Kydland Thomassen

GARN 

ALPAKKA FORTE 80 % alpakka, 20 % nylon, 

50 gram = ca 133 meter

STØRRELSE

One Size

PLAGGETS MÅL

Hel lengde ca 65 cm

GARNFORBRUK

4 nøster

FARGE

Lattebeige melert 701

PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 3 og 3,5

STRIKKEFASTHET

25 m x 28 p glattstrikk på p nr 3,5 = 10 x 10 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.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

For oppskrift på Mara jakke se GG 306-02 på houseofyarn.no
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Kant-m: Ta 1. m vr løs av, strikk siste m r.

BAKSTYKKET 

Legg opp 87 m på p nr 3, og strikk 4 cm vrangbordstrikk fram 

og tilbake slik: 

1. p: (= vrangen) 1 kant-m, strikk 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* 

ut p, slutt med 1 kant-m. 

2. p: 1 kant-m, 1 r *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* ut p, slutt med 

1 kant-m.

Slutt med en p fra vrangen.

Skift til p nr 3,5, og strikk videre i glattstrikk med 5 m 

vrangbordstrikk i hver side som før. Samtidig, på 1. p, felles 

9 m jevnt fordelt = 78 m. NB! Ikke fell over de 5 ytterste m i 

hver side.

Når arbeidet måler 28 cm, settes 22 m på en maskeholder 

til nakke, og hver side strikkes ferdig for seg. Fell videre til 

nakken på hver 2. p 2,1 m = 25 skulder-m. 

Strikk til arbeidet måler 30 cm. Fell av. 

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt. 

FORSTYKKET 

Legg opp og strikk som på bakstykket. Når arbeidet måler 

23 cm, felles 16 m midt foran av til hals, og hver side strikkes 

ferdig for seg. Fell videre til halsen i begynnelsen på hver 2. p 

2,2,1,1 = 25 skulder-m.

Strikk til arbeidet måler 30 cm. Fell av.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene. 

HETTE

Begynn midt foran, og strikk opp opp 128 m med p nr 3,5 

rundt halsen. Sett et merke rundt de 2 midterste m midt bak. 

NB! Pass på at det er like mange m på begge sider av midt 

bak. 

Strikk fram og tilbake i glattstrikk (1. p = vrangen). På 2. p økes 

1 m på hver side av merket midt bak ved å øke 1 h før merket 

og øke 1 v etter merket = 2 m økt. Gjenta økningen på hver 

4. p i alt 12 ganger = 152 m. Strikk til hetten måler 24 cm. 

På neste p fra retten felles 1 m på hver side av merket midt 

bak ved å strikke 2 vridd r sammen før merket og 2 r sammen 

etter merket. Gjenta fellingene på hver 4. p 1 gang til. 

Fell videre på hver 2. p 5 ganger, deretter på hver p 11 ganger 

= 116 m. NB! Når det felles fra vrangen, strikkes 2 vr sammen 

før merket og 2 vridd vr sammen etter merket.

Hetten måler nå ca 33 cm. Fordel m på 2 p med 58 m på 

hver p, legg arbeidet rette mot rette (med vrangen ut) og 

strikk 1 m fra hver p r sammen, samtidig som det felles av.

HETTEKANT 

Strikk opp ca 12 m pr 5 cm på p nr 3 langs hetten. Strikk 

glattstrikk fram og tilbake til kanten måler ca 4 cm. Fell løst 

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

Legg den ene kanten på baksiden, og den andre på forsiden 

nederst i splitten, og sy til.

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.


