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DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

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

50 gram = ca 166 meter

STØRRELSER

XS (S) M (L) XL (XXL)

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 88 (97) 104 (113) 124 (136) cm 

Hel lengde ca 112 (114) 116 (118) 120 (122) cm 

GARNFORBRUK 

10 (11) 12 (13) 15 (16) nøster

FARGE

Brun 548

PINNEFORSLAG 

Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET 

27 m glattstrikk 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

For oppskrift på bukse se DSA 108-04

For oppskrift på varm brun kjole se DSA 108-01

2 kant-m: 

1. p: (= vrangen) Ta 1. m løs av p, med tråden foran arbeidet 

(mot deg), 1 vr, strikk til det gjenstår 2 m, 1 vr, ta siste m løs av 

p med tråden foran arbeidet (mot deg).

2. p: 1 r, ta 1 m løs av p med tråden på baksiden av arbeidet, 

(fra deg), strikk til det gjenstår 2 m, ta 1 m løs av p med tråden 

på baksiden av arbeidet, (fra deg), 1 r.

BAKSTYKKET

Legg opp 137 (151) 163 (177) 193 (213) m på rundp nr 2,5. 

Strikk 12 cm vrangbord fram og tilbake slik: 

1 p: (= vrangen) 2 kant-m, 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* til det 

gjenstår 2 m, 2 kant-m.

2 p: 2 kant-m, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* til det gjenstår 

2 m, 2 kant-m.

Gjenta 1. - 2. p. Slutt med en p fra vrangen. 

Skift til p nr 3, og strikk videre slik: Samtidig, på 1. p, felles det 

17 (19) 21 (23) 25 (29) m jevnt fordelt innenfor 5 m i hver side 

= 120 (132) 142 (154) 168 (184) m. 

1. p: (= retten) 2 kant-m, 1 vr, 1 r, 1 vr, strikk r til det gjenstår 

5 m, strikk 1 vr, 1 r, 1 vr, 2 kant-m.

2. p: 2 kant-m, 1 r, 1 vr, 1 r, Strikk vr til det gjenstår 5 m, strikk 

1 r, 1 vr, 1 r, 2 kant-m.

Gjenta 1. - 2. p til arbeidet måler 34 cm, slutt med en p fra 

vrangen.

Legg arbeidet til side, og strikk forstykket.
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FORSTYKKET

Legg opp og strikk som bakstykket.

BOLEN

Sett for- og bakstykket inn på rundp nr 3, samtidig som 

første og siste m på for- og bakstykket i hver side strikkes r 

sammen = 238 (262) 282 (306) 334 (366) m.

Sett et merke i hver side = 119 (131) 141 (153) 167 (183) m til 

for- og bakstykket.

Strikk videre rundt i glattstrikk.

Når arbeidet måler 87 (89) 91 (93) 95 (97) cm, felles 4 (4) 6 (8) 

10 (22) m av i hver side (= 2 (2) 3 (4) 5 (11) m på hver side av 

hvert merke) til ermehull = 115 (127) 135 (145) 157 (161) m til 

for- og bakstykket.

Strikk for- og bakstykket ferdig for seg.

BAKSTYKKET

= 115 (127) 135 (145) 157 (161) m.

NB! Første og siste m strikkes r på alle p = kant-m.

Strikk videre fram og tilbake i glattstrikk innenfor 1 kant-m i 

hver side.

XS (S) M (L):

Samtidig, på 4. p (= retten), fells det til ermehull i hver side 

slik: Strikk 1 kant-m, 2 r, ta 1 m r løs av p, ta neste m r løs av p, 

sett de 2 m tilbake på venstre p, og strikk de r sammen i 

bakre m-ledd, strikk r til det gjenstår 5 m, strikk 2 r sammen, 

2 r, 1 kant-m = 2 m felt.

Gjenta fellingene på hver 4. p i alt 8 (5) 5 (3) ganger og videre 

på hver 2. p 4 (10) 10 (14) ganger = 91 (97) 105 (111) m.

XL (XXL):

Samtidig, på 2. p (= retten), felles det til ermehull i hver side 

slik: 

Strikk 1 kant-m, 2 r, ta 1 m r løs av p, ta neste m r løs av p, 

sett de 2 m tilbake på venstre p, og strikk de r sammen i 

bakre m-ledd, strikk r til det gjenstår 5 m, strikk 2 r sammen, 

2 r, 1 kant-m = 2 m felt.

Gjenta fellingene på hver 2. p i alt 20 (20) ganger = 117 (121) m.

Alle størrelser:

Videre felles og økes det på hver p fra retten slik: 1 kant-m, 

2 r, ta 1 m r løs av p, ta neste m r løs av p, sett de 2 m tilbake 

på venstre p, strikk de r sammen i bakre m-ledd, øk 1 m med 

skjult økning, strikk r til det gjenstår 5 m, øk 1 m med 

skjult økning, strikk 2 r sammen, 2 r, 1 kant-m.

Samtidig, når arbeidet måler 110 (112) 114 (116) 118 (120) cm, 

felles de midterste 47 (49) 49 (51) 51 (53) m av til nakke. Strikk 

hver side ferdig for seg, og fell videre til nakken i begynnelsen 

av hver 2. p 1,1 m = 20 (22) 26 (28) 31 (32) skulder-m.

Strikk til arbeidet måler 112 (114) 116 (118) 120 (122) cm.

Fell av.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET

= 115 (127) 135 (145) 157 (161) m.

NB! Første og siste m strikkes r på alle p = kant-m.

Strikk og fell til ermehull som på bakstykket.

Når arbeidet måler 105 (107) 109 (111) 113 (115) cm, felles de 

midterste 17 (19) 19 (21) 21 (23) m av til hals. Strikk hver side 

ferdig for seg, og fell videre til halsen i begynnelsen av hver 

2. p 3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1 m = 20 (22) 26 (28) 31 (32) skulder-m.

Strikk til arbeidet måler 112 (114) 116 (118) 120 (122) cm.

Fell av.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

MONTERING 

Sy sammen på skuldrene. 

ERMEKANTER

Strikk opp 129 (133) 133 (133) 133 (133) m på p nr 2,5 rundt 

ermehullet. Sett et merke rundt første og siste m = merke-m. 

Merke-m strikkes hele tiden r.

Strikk 3 cm vrangbordstrikk rundt slik: 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra 

*-* ut omgangen.

Samtidig felles det på hver side av merke-m på hver omgang 

slik: Strikk 1 r, strikk 2 r sammen, eller 2 vr sammen alt etter 

som det passer inn i vrangbordstrikket, strikk som m viser 

til det gjenstår 3 m, strikk 2 vridd r sammen, eller 2 vridd vr 

sammen alt etter som det passer inn i vrangbordstrikket, 1 r.

Strikk 2 omganger dobbelstrikk rundt.

Fell av med italiensk avfelling.

Italiensk avfelling:

Sy r: Ta nålen inn i m på samme måte som det strikkes r.

Sy vr: Ta nålen inn i m på samme måte som det strikkes vr. 

Klipp av garnet. NB! La tråden være ca 3 ganger lengden på 

vrangborden.  

NB! Den 1. m = r, og 2. m = vr. 

Sy vr i 1. m på p, la m stå på p. *Stikk nålen inn fra baksiden 

og fram mellom 1. og 2. m,

sy r i 2.m på p, la m stå på p. Sy r i 1. m på p, ta m av p. 

Sy vr i 2.m på p, la m stå på p. Sy vr i 1. m på p, ta m av p.* 

Gjenta fra *-* ut p.
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HALSKANT

Strikk opp 1 m i hver m/p rundt halsen på p nr 2,5. 

Samtidig settes det inn en hjelpetråd slik: Se bilde 1+2. 

M-tallet må være delelig på 2.

Strikk 1 omgang vr, videre 8 omganger glattstrikk. Se bilde 3. 

La m stå på p.

Snu/vreng arbeidet (med vrangen ut), og strikk opp like 

mange m i tråden som har lagt seg rundt hjelpetråden. 

Se bilde 4-6. Strikk 9 omganger glattstrikk. Se bilde 7. 

La m stå på p.

Snu arbeidet med retten ut, og strikk m sammen slik: Strikk 

*1. m fra hver p sammen til 1 m*, gjenta fra *-* ut omgangen. 

Se bilde 8+9.

Bilde 10 viser m fra retten. Bilde 11 viser m fra vrangen.

Videre strikkes 16 cm vrangbordstrikk rundt med 1 r, 1 vr. 

Strikk 2 omganger dobbelstrikk rundt. Fell av med Italiensk 

avfelling.

DOBBELSTRIKK RUNDT

1. omgang: *Strikk 1 r, ta 1 m vr løs av med tråden på forsiden 

av arbeidet*, gjenta fra *-* ut omgangen.

2. omgang: *Ta 1 m r løs av med tråden på baksiden av 

arbeidet, strikk 1 vr*, gjenta fra *-* ut omgangen.

Gjenta 1. og 2. omgang.

ITALIENSK AVFELLING

Sy r: Ta nålen inn i m på samme måte som det strikkes r.

Sy vr: Ta nålen inn i m på samme måte som det strikkes vr.

SKJULT ØKNING

1. Løft opp høyre m-ledd i m fra 
forrige p/omgang

3. Strikk m vridd r. 4. Trekk m gjennom

2. Sett m-leddet inn på venstre p
1. Vende-m: Ta 1. m vr løs av. 

Klipp av garnet. NB! La tråden være ca 3 ganger lengden på

vrangborden.

NB! Den 1. m = r, og 2. m = vr.

Sy vr i 1. m på p, la m stå på p. *Stikk nålen inn fra baksiden

og fram mellom 1. og 2. m,

sy r i 2.m på p, la m stå på p. Sy r i 1. m på p, ta m av p.

Sy vr i 2.m på p, la m stå på p. Sy vr i 1. m på p, ta m av p.*

Gjenta fra *-* ut p.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

STEG FOR STEG HALSKANT

Bilde 1: Strikk opp masker med 

kontraststråd

Bilde 2: Strikk opp masker med 

kontraststråd

Bilde 3: 8 omganger glattstrikk

Bilde 4: Strikker opp maskene rundt 

kontraststråden

Bilde 5: Strikker opp maskene rundt 

kontraststråden

Bilde 6: Trekk ut kontrasttråden

Bilde 7: Strikk 9 omganger glattstrikk på 

vrangsiden

Bilde 8: 9 omganger på retten og 

vrangen

Bilde 9: Strikk første maske fra hver 

pinne sammen til en maske

Bilde 10: Maskene vist fra retten Bilde 11: Maskene vist fra vrangen


