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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 81 (86) 92 (99) 108 (117) cm

Hel lengde 57 (59) 61 (63) 64 (65) cm

Ermelengde ca 47 (48) 49 (49) 50 (50) cm

GARNFORBRUKT

Farge 1 250 (250) 300 (350) 400 (400) g

Farge 2 100 (100) 150 (150) 200 (250) g

Farge 3 50 g til alle str

Farge 4 50 g til alle str

Farge 5 50 (100) 100 (100) 100 (100) g

FARGER

Farge 1 Lys brun melert 823

Farge 2 Natur 806

Farge 3 Brun melert 824

Farge 4 Lyng 831

Farge 5 Lys blå 848

NB! Vi har oppdatert fargene i denne oppskriften 

da originalfargene har gått ut av produksjon. 

Derfor kan fargene avvike noe fra bildet.

PINNEFORSLAG 

Stor og liten rundp nr. 3 og 3,5

Strømpep nr. 3 og 3,5

STRIKKEFASTHET 

22 m x 29 p glattstrikk med mønster = 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
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Genseren strikkes rundt hele veien opp. Det felles til 

ermehull, samtidig som det legges opp 5 klippem i hver side 

som det klippes i til ermehull ved montering. Det broderes 

med maskesting etter eget diagram til slutt.

BOLEN

Legg opp 182 (194) 206 (222) 242 (262) m med farge 5 og 

p nr. 3. Strikk 9 omg glattstrikk rundt. Strikk så 1 omg vr til 

brettekant. Alle videre mål tas herfra. Strikk mønsterbord 

etter diagram 1. Begynn på første m i mønsteret for alle 

størrelser. Etter at diagram 1 er ferdig strikket, sett et merke i 

hver side av arb med 91 (97) 103 (111) 121 (131) m til hver del. 

La disse merketrådene følge arb videre oppover. Bytt til p nr. 

3,5 og begynn å strikke mønster etter diagram 2, 3 og 4 på 

forstykket.

Begynn på raden merket med pil for valgt størr i høyre side 

av diagrammet + pilen merket valgt størr under diagrammet i 

høyre side. Strikk 26 (29) 32 (36) 41 (46) m etter diagram 2, 

diagram 3 (= 39 m) og 26 (29) 32 (36) 41 (46) m etter 

diagram 4. Du er nå ved neste sidemerke. Strikk nå diagram 6 

over alle m på bakstykket.

Begynn på raden merket med pil for valgt størr i høyre side 

av diagrammet + pilen merket valgt størr under diagrammet 

og strikk til du kommer til neste sidemerke. Strikk videre rundt 

med denne inndelingen. Når arb måler 14 (14) 15 (15) 16 (16) 

cm fra brettekanten fell 1 m på hver side av merketrådene 

i hver side av arb = 4 m felt. La det være 2 m mellom 

fellingene.

Gjenta denne fellingen når arb måler 22 (22) 23 (23) 24 (24) 

cm. Strikk videre rundt uten flere fellinger, til arb måler 

30 cm. Øk 1 m på hver side av merketrådene i hver side

= 4 m økt = 178 (190) 202 (218) 238 (258) m. Strikk videre 

rundt på denne måten til arb måler 38 (39) 40 (41) 41 (41) 41 

cm. Fell nå av 6 (6) 8 (8) 8 (8) m i hver side til ermehull 

= 83 (89) 93 (101) 111 (121) m til hver del.

Strikk videre rundt og på neste omg strikk slik: Stopp når det 

er igjen 3 m før de felte m og strikk 2 r sammen, 1 r, legg opp 

5 nye m (= klippem), strikk 1 r og 2 vridd r sammen. Tilpass 

fargen på m rundt ermehullet etter hvor i mønsteret du er. 

Strikk videre som før og fell og legg opp 5 nye klippem på 

samme måte som i motsatt side. De 5 klippem strikkes hele 

veien slik: 1. omg.* Strikk 1 m med farge 1, 1 m med farge 2, 

gjenta fra * - *. 2. omgang: * Strikk 1 m med farge 2, 1 m med 

farge 1, gjenta fra *-*. Strikk videre rundt og fell på samme 

måte på hver side av ermehullene hver annen omg til det er 

felt i alt 3 ganger = 77 (83) 87 (95) 105 (115) m til hver del 

(+ klippem).

Strikk videre rundt og fell på samme måte hver 4. omg 

2 ganger til = 73 (79) 83 (91) 101 (111) m igjen til hver del 

(+ klippem).

Strikk videre rett opp og rundt uten flere fellinger og når det 

er strikket nesten 5 stjerner i høyden strikk avslutning på 

stjernemønsteret = diagram 5. Etter diagram 5 strikk videre 

rundt med rutemønster over alle m = diagram 6.

Når arb fra brettekanten måler 50 (52) 54 (56) 57 (58) cm, fell 

av de midterste 27 (27) 29 (31) 31 (33) m på forstykket 

(eller sett m av på en tråd el.) til hals. Strikk videre ut omg. 

Flytt m tilbake på p og begynn nå omg foran etter halsen.

Strikk mønster videre frem og tilbake på p. For at arb skal bli 

så pent og jevnt som mulig, ta med begge tråder helt ut i 

hver side av arb og strikk første og siste m med begge tråder. 

Fell videre av 3, 2, 1, 1 m annenhver p mot halsen. Når arb 

måler 55 (57) 59 (61) 62 (63) m fell av (eller sett på en tråd el) 

de midterste 35 (35) 37 (39) 39 (41) m til nakke. Strikk hver 

skulder ferdig for seg og fell videre annenhver p mot nakken 

2,1 m. Når arb måler 57 (59) 61 (63) 64 (65) m fell av de 

resterende skulderm.

ERMER

Legg opp 60 (64) 66 (66) 70 (74) m med farge 5 på p nr. 3.

Strikk 9 omg glattstrikk rundt. Strikk så 1 omg vr til brettekant.

Alle videre mål tas herfra. Sett et merke midt under ermet, 

ved omgangsbytte. La dette merket følge arb oppover. 

Strikk nå mønsterbord etter diagram 1, men øk 1 m på 

siste omg. Etter diagram 1 bytt til p nr 3,5 og strikk rute- og 

stjernemønster etter diagram 2, 3 og 4.

Begynn ved pil under i høyre side av diagrammet merket 

Erme og valgt størr i diagram 2 og strikk 11 (13) 14 (14) 16 (18) 

m etter diagram 2, hele diagram 3 = 39 m og avslutt med 

11 (13) 14 (14) 16 (18) m etter diagram 4. Strikk videre rundt 

med denne inndelingen og når arb fra brettekanten måler ca 

14 cm øk 1 m på hver side av merkem midt under ermet.

Gjenta økingen ca hver 4. (4.) 3,5. (3.) 3. (3.) cm i alt 7 (7) 8 

(10) 11 (12) ganger.

De økte m strikkes inn i mønsteret etter hvert. Samtidig, 

når hele diagram 3 er strikket (= 2 stjerner i høyden), strikk 

diagram 5 (som avslutning av stjerneruten). Fortsett deretter 

med rutemønster og diagram 6 på resten av ermet.

Når ermet har nådd hel, eller ønsket lengde og du er på 

samme høyde i rutemønsteret som når du felte til ermehull 

på bolen, og det er 75 (79) 83 (87) 93 (99) m i omg, fell løst 

av 6 (6) 8 (8) 8 (8) m midt under ermet = 3 (3) 4 (4) 4 (4) m 

på hver side av merketråden.

Strikk nå videre frem og tilbake i mønsterstrikk og fell 1 m i 

begynnelsen av hver p 3 ganger i hver side. Strikk hele tiden 

første og siste m med begge tråder for at arb skal bli så pent 

og jevnt som mulig. Fell nå de 2 første m på hver p 2 ganger 

i hver side og videre 3 m i begynnelsen av hver p til det er 

igjen 13 (11) 13 (11) 11 (11) m. Fell restm løst av.

Belegg: Strikk opp m fra vrangen øverst langs 

avfellingskanten til belegg, 11 m per 5 cm. Bruk farge 1 og p 

nr. 3,5. Strikk 5 p glattstrikk frem og tilbake med vrangen ut. 

Fell løst av. Strikk et erme til på samme måte.
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MONTERING

Sy sikksakk maskinsømmer langs klippem i hver side av arb.

Klipp opp mellom sømmene. Sy skulderm sammen. Sy 

ermene i. Legg belegget over klippekanten på vrangen og 

sy til. Brett belegget nederst på bolen og på ermene langs 

brettekanten og sy til på vrangen. Fest alle løse tråder og 

klipp dem av.

HALSKANT

Strikk opp m med farge 1 og p nr 3 langs hals- og 

nakkefellingene, ca 11 m pr 5 cm. Masketall delelig med 2.

Strikk mønsterbord etter diagram 7. Når den er ferdig strikk 

med farge 4, 1 omg vr og 9 omg glattstrikk til belegg. 

Fell løst av. 

Brett belegget langs brettekanten og sy pent til på vrangen.

BRODERI

Brodér maskesting med farge 4 og 5 etter diagrammet:

DIAGRAM  

Tegnforklaringer
= Farge 4 
= Farge 5

Stjerner i fokus broderi
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

DIAGRAM  

Midt på erme
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Diagram 2

Tegnforklaringer
= Farge 1
= Farge 2
= Farge 3
= Farge 4
= Farge 5 

Diagram 6
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Middels, Stor, XStor, XX-Stor
Begynn her nederst på bakstykket
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