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DESIGN 

Hrönn Jónsdóttir

GARN

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

50 gram = ca 166 meter

STØRRELSER

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

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 80 (84) 92 (99) 110 (117) 127 (136) cm 

Hel lengde midt foran ca 49 (50) 52 (54) 56 (58) 60 (62) cm

Ermelengde ca 49 cm eller ønsket lengde

GARNFORBRUK

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

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

Farge 3 1 nøste alle størrelser

Farge 4 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Mørk grå melert 503

Farge 2 Koks melert 504

Farge 3 Maisgul 511

Farge 4  Lys beige melert 505

PINNEFORSLAG

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

STRIKKEFASTHET

27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

30 omganger glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Alternativt garn: MINI STERK

  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- OG BAKSTYKKET

Legg opp 207 (219) 237 (255) 285 (303) 333 (357) m med 

farge 1 på p nr 2,5. Strikk 6 p glattstrikk fram og tilbake  

(1. p = vrangen). Strikk 1 p r fra vrangen = brettekant.

Skift til p nr 3, og strikk 1 p r. Legg opp 5 nye m i slutten av p 

(= klippe-m som ikke regnes med i videre mønster eller 

masketall).

Strikk rundt i glattstrikk og med mønster etter diagram A. 

Strikk videre i glattstrikk med farge 1.  

Samtidig, på 1. omgang, reguleres m-tallet til 205 (217) 237 

(257) 285 (305) 333 (357) m.

Sett et merke i hver side med 107 (113) 123 (133) 147 (157)  

171 (183) m til bakstykket og 49 (52) 57 (62) 69 (74) 81 (87) m 

til hvert forstykke. 

Når arbeidet måler 31 (32) 33 (34) 35 (36) 38 (39) cm, felles 

16 (18) 18 (20) 20 (20) 20 (20) m av i hver side til ermehull  

(= 8 (9) 9 (9) 10 (10) 10 (10) m på hver side av merkene) =  

91 (95) 105 (113) 127 (137) 151 (163) m til bakstykket og  

41 (43) 48 (52) 59 (64) 71 (77) m til hvert forstykke. 

Legg arbeidet til side, og strikk ermene.
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ERMENE 

Legg opp 54 (54) 60 (60) 60 (66) 66 (72) m med farge 1 på  

p nr 2,5. Strikk 6 omganger glattstrikk rundt.

Skift til p nr 3, og strikk 1 omgang vr (= brettekant), deretter 

glattstrikk og mønster etter diagram B. 

Videre mål tas fra brettekanten.

Strikk videre i glattstrikk med farge 1, samtidig som det økes 

1 m på 1. omgang = 55 (55) 61 (61) 61 (67) 67 (73) m. Sett et 

merke rundt første og siste m (= midt under ermet).

Når arbeidet måler 4 cm, økes 1 m på hver side av merket 

ved å øke 1 h før merket, og øke 1 v etter merket. 

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

i alt 17 (19) 19 (21) 24 (23) 26 (25) ganger = 89 (93) 99 (103) 

109 (113) 119 (123) m.

Strikk til arbeidet måler 49 cm, eller ønsket lengde. På siste 

omgang felles 16 (18) 18 (20) 20 (20) 20 (20) m av midt under 

ermet (= merke-m + 7 (8) 8 (9) 9 (9) 9 (9) m på hver side)  

= 73 (75) 81 (83) 89 (93) 99 (103) m.

Strikk et erme til.

BÆRESTYKKET

Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme 

og venstre forstykke inn på p nr 3 = 319 (331) 363 (383) 423 

(451) 491 (523) m. Sett et merke i hver sammenføyning =  

4 merker.

Fortsett med farge 1 og glattstrikk.

Samtidig, på 3. (4.) 2. (2.) 2. (2.) 2. (2.) omgang etter 

sammenføyningen, felles det til raglan ved å strikke 2 vridd r 

sammen før hvert merke og 2 r sammen etter hvert merke.

Gjenta raglanfellingene på hver omgang i alt 0 (0) 4 (3) 4  

(5) 9 (8) ganger til, deretter på hver 2. omgang 0 (0) 0 (2) 3  

(4) 2 (4) ganger = 311 (323) 323 (335) 359 (371) 395 (419) m.

Strikk mønster etter diagram C = 103 (107) 107 (111) 119 (123) 

131 (139) m.

Skift til p nr 2,5. Strikk 1 omgang glattstrikk med farge 1, 

samtidig som m-tallet reguleres til 105 (105) 111 (111) 117 

(123) 129 (135) m, og klippe-m felles av.

MONTERING 

Sy 2 doble maskinsømmer på hver side av den midterste 

klippe-m, og klipp opp mellom sømmene. Mask sammen 

under ermene.

FORKANTER/HALSKANT

Strikk opp ca 14 m pr 5 cm med farge 1 på p nr 3 langs høyre 

forkant. NB! M-tallet må være delelig med 6+5. Sett et merke 

rundt øverste m (= merke-m). Sett m fra bærestykket inn på 

p, og strikk opp m langs venstre forstykke, tilsvarende høyre 

forstykke. Sett et merke rundt øverste m på venstre forkant  

(= merke-m). Merke-m strikkes hele tiden i glattstrikk med 

farge 1.

Strikk 1 p vr fra vrangen.

Strikk fram og tilbake i glattstrikk og mønster etter diagram 

A langs høyre forkant, begynn på ny med mønster etter 

diagram A langs halskanten og strikk mønster etter diagram 

D langs venstre forkant. Første og siste m på p er kant- m, 

og regnes ikke med i mønsteret; 1. m tas r løs av med tråden 

på vrangen, og siste m strikkes r med begge fargene (dobbel 

tråd).

Samtidig økes 1 m på hver side av de 2 merke-m på hver 

p, ved å øke 1 h før hver merke-m og øke 1 v etter hver 

merke-m. De økte m strikkes med farge 1, og strikkes ikke 

med i mønsteret.

Når diagrammet er ferdig, strikkes det videre med farge 1. 

Strikk 1 p r fra retten, og deretter 1 p r fra vrangen  

(= brettekant).

Skift til p nr 2,5, og strikk ca 3 cm fram og tilbake i glattstrikk 

til belegg.

Samtidig felles 1 m på hver side av merke-m på hver p.  

Fra retten felles det ved å strikke 2 vridd r sammen før 

merke-m og 2 r sammen etter merke-m, og fra vrangen 

strikkes 2 vr sammen før merke-m og 2 vridd vr sammen 

etter merke-m.

Fell løst av. Brett belegget dobbelt mot vrangen, og sy til. 

Pass på at belegget dekker sårkantene langs forkantene.  

Sy sammen kortendene nederst på forkantene.  
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DIAGRAM  

Farge 1

Farge 2

Farge 3

Farge 4

2 r sammen med farge 3

2 r sammen med farge 2

2 r sammen med farge 1

Ta 1 m løs av, 1 r med farge 1,                                                    
trekk den løse m over

Ta 1 m løs av, 1 r med farge 3, 
trekk den løse m over

Gjenta

Gjenta

Gjenta Gjenta

A

B

C

D

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.

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.


