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DESIGN 

House of Yarn 

GARN

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

50 gram = ca 137 meter

STØRRELSER

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

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 83 (88) 96 (104) 112 (122) 134 (140) cm 

Hel lengde ca 55 (56) 56 (58) 58 (60) 60 (62) cm 

Ermelengde ca 52 (51) 50 (49) 48 (47) 46 (45) cm, 

eller ønsket lengde

GARNFORBRUK

Farge 1 6 (7) 7 (8) 9 (10) 11 (13) nøster

Farge 2 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (3) nøster

Farge 3 1 (1) 1 (2) 2 (2) 2 (2) nøster

Farge 4 1 (1) 1 (2) 2 (2) 2 (2) nøster

Farge 5 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Mørk brun 810

Farge 2 Natur 806

Farge 3 Gullgul 835

Farge 4 Grønn 812

Farge 5 Brent oransje 842

PINNEFORSLAG

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

TILBEHØR

8 (8) 8 (9) 9 (9) 9 (10) knapper

STRIKKEFASTHET

22 m og 26 omganger glattstrikk og mønster 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.

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

NB! Får du flere eller færre omganger i høyden enn oppgitt, 

må lengden til mønster B på for-/bakstykke og ermer 

reguleres for at hel lengde skal bli riktig. 

Strikker du flere enn 26 omganger pr. 10 cm i høyden, vil 

mønsteret bli kortere, og derfor må det legges til lengre parti 

i glattstrikk med farge 1 før mønsteret begynner. 

Strikker du færre enn 26 omganger pr. 10 cm i høyden, vil 

mønsteret bli lengre, og det må strikkes kortere med farge 1 

før mønsteret begynner.

NB! Pass på at strikkefastheten holdes også når det strikkes 

mønster.
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For oppskrift på genser se DSA 117-04 på houseofyarn.no

FOR- OG BAKSTYKKET 

Legg opp 177 (187) 205 (223) 241 (263) 289 (303) m med 

farge 1 på p nr 2,5. Strikk 2 p fram og tilbake i glattstrikk 

(1. p = vrangen). Skift til farge 3, og strikk 7 p glattstrikk. Sett 

et merke i 6. omgang (= brettekant, videre måles arbeidet 

herfra). Skift til p nr 3,5, strikk 1 p r fra retten, og legg opp 

5 nye m i slutten på p. 

NB! De 5 nye m er klippe-m, og telles ikke med i videre 

mønster eller m-tall. 

Sett et merke rundt 1 m i hver side (= merke-m), med 42 (44) 

49 (53) 58 (63) 70 (73) m til hvert forstykke og 91 (97) 105 

(115) 123 (135) 147 (155) m mellom merke-m til bakstykket.

Strikk videre rundt i glattstrikk. Omgangen begynner med 

høyre forstykke (etter klippe-m).

Strikk 5 omganger, skift til farge 1 og strikk 4 omganger. 

Strikk deretter mønster etter diagram A. Begynn ved pil for 

valgt størrelse.

Når diagrammet er strikket ferdig, strikkes det videre i 

glattstrikk med farge 1 til arbeidet måler 31,5 (32,5) 32,5 (34,5) 

35 (37) 37 (39) cm. Strikk mønster etter diagram B.

Når arbeidet måler ca 48,5 (49,5) 49,5 (51,5) 51,5 (53,5) 

53,5 (55,5) cm, felles klippe-m + 13 (13) 15 (15) 16 (16) 17 (17) 

m på hver side av disse av til hals = 151 (161) 175 (193) 209 

(231) 255 (269). 

Arbeidet strikkes ferdig fram og tilbake, samtidig som det 

felles videre til halsen i begynnelsen på hver p 3,3,2,1,1,1 m på 

hver side = 129 (139) 153 (171) 187 (209) 233 (247) m. Fell av 

når diagram B er strikket ferdig. 

Arbeidet måler nå ca 55 (56) 56 (58) 58 (60) 60 (62) cm.

ERMENE 

Legg opp 44 (46) 48 (50) 52 (54) 54 (56) m med farge 1 på p 

nr 2,5. Strikk 2 omganger glattstrikk rundt. Skift til farge 3, og 

strikk 7 omganger glattstrikk. Sett et merke i 6. omgang 

(= brettekant, videre måles arbeidet herfra). 

Skift til p nr 3,5 og strikk 6 omganger. Skift til farge 1, og strikk 

videre i glattstrikk. Sett et merke rundt første m (= merke-m).  

Når arbeidet måler 7 cm, økes 1 m på hver side av merke-m. 

Øk med øk 1 v etter merke-m, og øk 1 h før merke-m. 

Gjenta økningene på hver 2. (2.) 1,5. (1,5.) 1,5. (1,5.) 1. (1.) cm 

i alt 20 (21) 22 (23) 24 (25) 27 (28) ganger = 84 (88) 92 (96) 

100 (104) 108 (112) m. 

Samtidig, når arbeidet måler 29 (28) 27 (26) 25 (24) 23 (22) 

cm (eller ønsket lengde), strikkes mønster etter diagram B. 

Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner. Når 

diagrammet er strikket ferdig, måler arbeidet ca 52 (51) 50 

(49) 48 (47) 46 (45) cm. Strikk 2 cm fram og tilbake i omvendt 

glattstrikk (r på vrangen, vr på retten) med farge 1. Fell av.

MONTERING 

Damp lett over arbeidet. 

Sy 2 maskinsømmer med tette sting på hver side av den 

midterste klippe-m midt foran. Merk av ermevidden i hver 

side. Sy 2 maskinsømmer med tette sting på hver side av 

merke-m. Klipp opp mellom sømmene. 

Sy sammen på skuldrene. Sy i ermene og pass på at midten 

av ermet møter skuldersømmen. Sy belegget til over 

klippekanten. Brett inn kantene nederst på bolen og ermene, 

og sy til med løse sting.

VENSTRE FORKANT 

Strikk opp ca 11-12 m pr 5 cm langs forkanten med farge 1 og 

p nr 2,5. M-tallet må gå opp i 2+1. 

Strikk fram og tilbake i vrangbordstrikk slik:

1. p: (vrangen) 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut p.

2. p: 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* ut p. NB! Stram første og 

siste m på hver p godt, for en fin kant.

Gjenta 1.-2. p til kanten måler 3 cm. Fell av i vrangbordstrikk.

Merk av for 8 (8) 8 (9) 9 (9) 9 (10) knapper; det nederste 

1,5 cm fra nederste kant, det øverste ca 5 (5) 5 (5) 5 (4,5) 

4,5 (4) cm fra halskanten, og de øvrige jevnt fordelt. 

NB! Den siste knappen kommer i halskanten.

HØYRE FORKANT 

Strikk som venstre forkant, men med knapphull tilsvarende 

merkene når forkanten måler ca 1,5 cm. 

Hvert knapphull lages ved å strikke 2 vridd samen (r eller vr 

ettersom det passer vrangbordstrikken), 1 kast, 2 sammen. 

På neste p strikkes 1 r + 1 vr (eller 1 vr + 1 r) i kastet.

BELEGG 

Legg opp 8 m med farge 1 på p nr 2,5.

Strikk glattstrikk fram og tilbake, til belegget måler like langt 

som forkanten på jakken.

Fell av. Strikk et belegg til på samme måte. Sy belegget til 

over klippe-m.
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HALSKANT 

Bruk farge 1 og p nr 2,5. Strikk opp ca 11-12 m pr 5 cm rundt 

halsen. M-tallet må gå opp i 2+1. 

Strikk fram og tilbake som på venstre forkant til halskanten 

måler 4 cm. NB! Når kanten måler 2 cm, lages det siste 

knapphullet i høyre side. Fell av med italiensk avfelling. 

Sy i knapper.

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.

MADRASSTING
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.

ISYING AV ERMER
Følg pilene som tegningen viser, og dra sammen

så de nye maskene får samme størrelse
som de strikkede.

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