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uten avtale med House of Yarn AS.

DESIGN 

Trine Lise Høyseth

GARN

FAERYTALE 100 % alpakka, 50 gram = ca 175 meter

STØRRELSER

XXS-XS (S-M) L (XL-XXL) XXXL  

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 89 (107) 113 (124) 132 cm

Hel lengde midt foran ca 49 (50) 57 (58) 59 cm

Ermelengde ca 45 (45) 48 (48) 48 cm

GARNFORBRUK

4 (5) 6 (7) 8 nøster

FARGE

Fersken 794

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4,5

STRIKKEFASTHET

18 m mønster etter diagrammet på p nr 4,5 = 10 cm

24 omganger mønster etter diagrammet på p nr 4,5 = 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.

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

BOLEN 

Legg opp 160 (192) 204 (224) 238 m på rundp nr 3,5.  

Strikk 6 (7) 5 (6) 7 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.

Skift til p nr 4,5. Strikk mønster etter diagram A (A) C (B) C. 

Gjenta de 28 (28) 32 (32) 32 radene inni klammen totalt 2 

ganger i høyden. Samtidig, på siste omgang, felles det slik: 

Fell av de 16 (16) 17 (16) 17 første m (= 1 rapport), strikk 

64 (80) 85 (96) 102 m (= forstykket), fell av 16 (16) 17 (16) 17 m 

(= 1 rapport), og strikk 64 (80) 85 (96) 102 m (= bakstykket). 

Arbeidet måler ca 29 (30) 32 (33) 34 cm.

Legg arbeidet til side, og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 38 (40) 44 (46) 48 m på strømpep p nr 3,5.  

Strikk 10 (10) 8 (8) 8 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.

NB! Dersom man ønsker ermene lengre eller kortere enn 

angitt, eller man får flere omganger i høyden enn angitt i 

strikkefastheten, må ermelengden reguleres med lengden på 

vrangborden.

Skift til p nr 4,5. Strikk 1 omgang r, og øk 26 (24) 24 (34) 37 

m jevnt fordelt = 64 (64) 68 (80) 85 m. Strikk mønster etter 

diagram A (A) C (B) C. Gjenta de 28 (28) 32 (32) 32 radene 

inni klammen 3 ganger i høyden. Samtidig, på siste omgang, 

felles de første 16 (16) 17 (16) 17 m av (= 1 rapport) = 

48 (48) 51 (64) 68 m. Ermet måler ca 45 (45) 48 (48) 48 cm. 

Legg arbeidet til side, og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET

Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket inn 

på rundp nr 4,5 = 224 (256) 272 (320) 340 m.

Videre begynner omgangene mellom bakstykket og venstre 

erme. Fortsett med mønster etter diagrammet, begynn ved 

pilen. Strikk til det gjenstår 3 rader av diagrammet 

(= vrangborden) = 84 (96) 96 (120) 120 m.

Skift til rundp nr 3,5, og strikk 7 cm av de 3 siste radene i 

diagrammet.

Fell løst av med r og vr m.

MONTERING

Sy sammen under ermene.

Brett halskanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting. 
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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  R
  Vr
  1 kast
  Ta 1 m r løs av p, 1 r,
  trekk den løse m over
  2 r sammen
  Vridd r
  Fell 1 m ved å ta 1 m r løs av p,
  1 r, trekk den løse m over
  Fell 1 m ved å strikke 2 r sammen


