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DESIGN 

Sidsel J. Høivik

GARN

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

50 gram = ca 137 meter

STØRRELSER 

XS (S) M (L) XL XXL

PLAGGETS MÅL

Overvidde lett strukket ca 84 (88) 92 (96) 104 (112) cm

Hel lengde ca 63 (65) 67 (69) 71 (72) cm

(målt i nakken før halskant, liggende)

Ermelengde 49 (50) 51 (51) 52 (52) cm

GARNFORBRUK

450 (500) 550 (600) 650 (700) g

FARGE

Lys brun melert 823

PINNEFORSLAG 

Stor og liten rundp nr. 3 og 3,5

Strømpep nr 3,5

STRIKKEFASTHET 

26 m x 29 omg vrangbordstrikk 3 r, 2 vr = 10 x 10 cm

Alternativt garn: ALPAKKA TWEED CLASSIC

  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

m=maske, r = rett, vr = vrang, g = gram, omg = omgang(er), 

p = pinner, arb = arb, beg = begynn, sm = sammen

BOLEN

Legg opp på p nr. 3,5 264 (276) 288 (300) 324 (348) m og 

strikk rundt etter diagram 1.

Begynn på første m i diagrammet og gjenta rapporten omg 

rundt. Etter at diagram 1 er strikket er det 220 (230) 240 

(250) 270 (290) m igjen i omg. 

Strikk videre rundt i vrangbordstrikk etter diagram 2 = 44 (46) 

48 (50) 54 (58) rapporter i omg.

Sett et merke i hver side av arb med 110 (115) 120 

(125) 135 (145) m til hver del. Sett merketrådene mellom 

2 vr m i hver side. La disse merketrådene følge arb oppover. 

Når arb måler 15 (15) 16 (16) 17 (17) cm fell 1 m på hver side 

av sidemerkene = 4 m felt i omg. La det være 2 m mellom 

fellingene. Gjenta fellingene når arb måler 21 (21) 22 

(22) 23 (23) cm. Strikk nå videre uten flere fellinger, men når 

arb måler 32 (32) 31 (31) 31 (30) cm øk 1 m på hver side av 

hvert sidemerke, tilsvarende fellingene = 4 m økt. Gjenta 

økingene når arb måler 38 (38) 38 (38) 38 (38) cm. Strikk 

deretter videre til arb måler ca 46 (47) 48 (48) 48 (48) cm. Fell 

nå 6 (6) 8 (8) 10 (12) m i hver side til ermehull = 3 (3) 4 (4) 5 (6) 

m på hver side av hvert sidemerke.

Legg arb til side og strikk ermene.

Oppskriften er originalt strikket med garnet Bling. 

Dette garnet har dessverre gått ut av produksjon, 

men oppskriften kan fint strikkes uten.
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ERMER

Legg opp på p nr. 3,5 60 (60) 66 (66) 72 (78) m og strikk 

rundt etter diagram 1. 

Sett samtidig et merke midt under ermet ved omgangsbytte. 

La dette merket følge arb oppover. Begynn på første m i 

mønsteret og gjenta rapporten omg rundt. Etter at diagram 1 

er strikket er det 50 (50) 55 (55) 60 (65) m igjen i omg. Strikk 

videre rundt i vrangbordstrikk etter diagram 2 og når arb 

måler ca 10 cm øk 1 m på hver side av merketråden midt 

under ermet.

Gjenta økingen ca hver 3 (2,5) 2,5 (2) 2 (2) cm til det er økt i 

alt 12 (15) 15 (19) 20 (22) ganger. Når arb måler 49 (50) 51 (51) 

52 (52) cm (eller har ønsket lengde) og det er 74 (80) 85 (93) 

100 (109) m i omg, fell av 6 (6) 8 (8) 10 (12) m midt 

under ermet.

Strikk et erme til på samme måte.

SAMMENSTRIKKING

Sett alle m inn på samme rundp, med ermem over de avfelte 

m i hver side = 344 (366) 378 (404) 430 (460) m. Strikk 

1 omg rundt med r over r og vr over vr, men i alle 

4 sammenføyningene strikk 2 m r sammen = f.eks 1 m fra 

bakstykket og 1 m fra et erme strikkes r sammen til 1 m = 4 m 

felt i omg = 340 (362) 374 (400) 426 (456) m. Masken midt i 

hver sammenføyning som er strikket sammen av 1 m fra 

2 deler = midtm. Begynn nå å felle til raglan etter diagram 3 

= 8 m felt annenhver omg. Strikk rundt på denne måten til 

det er felt i alt 22 (24) 25 (28) 31 (32) ganger = 164 (170) 14 

(176) 178 (200) m igjen i omg. Strikk videre på denne måten 

for størr XS (S) M (L) XL: Fell av de midterste 16 (17) 18 

(19) 19 (21) m på forstykket (eller sett dem på en tråd el.) 

og strikk ut omgangen. Klipp av tråden. Pass på at dette 

skjer etter en omg uten fellinger slik at raglanfellingene 

videre kommer på retten. Sett tråden til etter de avfelte m 

midt foran og strikk videre med raglan som før 4 ganger til, 

samtidig som det felles til hals i hverside 3,2,1,1 m. Det er 

nå gjort i alt 26 (28) 29 (32) 35 (--) raglanfellinger. NB! Dette 

gjelder for alle størr unntatt XXL, som strikkes slik: Når det 

er felt i alt 32 ganger, klipp av tråden som på de øvrige størr 

og sett tråden til ved halsen som forklart. Fell på retten som 

vanlig, men fell også på vrangen, men uten å lage et kast. Fell 

på vrangen før og etter midtm ved å strikke 2 m vr sammen. 

Strikk frem og tilbake på denne måten, samtidig som det felles 

som vanlig på retten og mot halsen som på de andre størr.

Halskant: Sett de resterende m på liten rundp nr. 3 og strikk 

opp m rundt halsfellingen, ca 11-12 m pr 5 cm. Masketallet 

må være delelig med 5. Strikk rundt 1 omg r og deretter 3 r, 

2 vr rundt det hele hele til halsen måler ca 6 cm. Strikk da 

videre med 2 r og 3 vr til hele halsen måler ca 22 cm, eller til 

ønsket lengde.

Fell alle m løst av i vrangbordstrikk.

MONTERING

Sy igjen hullene under ermene. Fest alle løse tråder godt.

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

DIAGRAM  

Midtmaske

Raglanfelling
Diagram 3

Diagram 2
Diagram 1

GjentaGjenta

  r på retten, vr på vrangen
  vr på retten, r på vrangen
  2 m r sammen, 1 kast
  1 kast, 2 m r sammen
  2 m r sammen
  kast
  ta 1 m løs av p, ta neste m løs av på samme måte,
  strikk neste m r og trekk de 2 løse m over = 2 m felles
  3 m r sammen


