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DESIGN 

Iselin Hafseld

GARN

MINI STERK 40 % alpakka, 40 % merinoull, 20 % nylon, 

50 gram = ca 166 meter

ALPAKKA WOOL 60 % alpakka, 40 % ren ny ull, 

50 gram = ca 166 meter

STØRRELSER

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

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 96 (110) 125 (140) cm

Hel lengde ca 50 (54) 58 (62) cm

GARNFORBRUK

Farge 1 3 (4) 4 (4) nøster

Farge 2 2 nøster alle størrelser

Farge 3 2 nøster alle størrelser

Farge 4 2 nøster alle størrelser

FARGER

Farge 1 ALPAKKA WOOL, Natur 501

Farge 2 ALPAKKA WOOL, Lys grå melert 502 

Farge 3 MINI STERK, Gul 855 

Farge 4 ALPAKKA WOOL, Brun 548

PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET

27 m glattstrikk og mønster på p nr 3 = 10 cm

30 omganger glattstrikk og mønster på p nr 3 = 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
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BOLEN

Legg opp 258 (298) 338 (378) m på rundp nr 2,5 med 

farge 1, og strikk 8 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.

Skift til p nr 3. Strikk 1 omgang glattstrikk. Sett et merke i hver 

side med 129 (149) 169 (189) m til for- og bakstykket.  

Strikk mønster etter diagrammet. Start ved pil for valgt 

størrelse, strikk til sidemerket, og start på ny ved pilen. 

Når arbeidet måler ca 20 (22) 24 (26) cm, felles 12 m 

av i hver side (= 6 m på hver side av merkene) = 117 (137) 

157 (177) til for- og bakstykket.  

På neste omgang felles det ved hvert ermehull ved å strikke 

til 3 m før de avfelte m, strikk 2 vridd r sammen, 1 r, legg opp 

4 nye m (= klippe-m og telles ikke med i videre mønster eller 

m-tall), strikk 1 r, 2 r sammen.

Gjenta fellingene på hver 2. omgang i alt 7 (12) 17 (21) ganger 

= 103 (113) 123 (135) m til for- og bakstykket.

Når arbeidet måler 40 (44) 48 (52) cm, felles de 25 (29) 

31 (33) midterste m foran av til hals. Strikk fram og tilbake, 

og fell videre til halsen på hver 2. p 6,5,5,4 (6,6,5,4) 6,6,5,5 

(7,6,6,5) m = 19 (21) 24 (27) m igjen til hvert forstykke..

NB! Når det strikkes fram og tilbake med 2 farger, strikkes 

første og siste m på hver p med begge trådene for å få en 

jevn kant.

Strikk til arbeidet måler ca 47 (51) 55 (59) cm. Fell av klippe-m 

i hver side, og strikk hver del ferdig for seg.

BAKSTYKKET 

Fortsett fram og tilbake med mønster som før, og skråfell til 

skulder i begynnelsen av hver p i hver side: 5,5,5,4 (6,5,5,5) 

7,6,6,5 (7,7,7,6) m. Fell av de resterende 65 (71) 75 (81) m.

FORSTYKKENE

Strikk hver side for seg, og skråfell fra skuldersiden på hver 

2. p: 5,5,5,4 (6,5,5,5) 7,6,6,5 (7,7,7,6) m.

MONTERING

Sy 2 tette maskinsømmer på hver side av midten i klippe-m 

i sidene. Klipp opp mellom sømmene. Sy sammen på 

skuldrene. 

HALSKANT

Begynn ved den ene skulderen, og strikk opp ca 12-13 m pr 

5 cm med farge 1 på p nr 2,5. 

M-tallet må være delelig med 2. Strikk 8 cm vrangbord rundt 

med 1 vridd r, 1 vr. Fell av med vridd r og vr. Brett kanten 

dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting.

ERMEHULLSKANTER

Begynn nederst i det ene ermehullet, og strikk opp 

ca 12-13 m pr 5 cm med farge 1 på rundp nr 2,5. 

M-tallet må være delelig med 2. Strikk 8 cm vrangbord rundt 

med 1 vridd r, 1 vr. Fell av med vridd r og vr. Brett kanten 

dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting. Strikk på 

samme måte rundt det andre ermehullet.

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