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DESIGN 

Iselin Hafseld

GARN

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

50 gram = ca 166 meter

STØRRELSER 

S (M) L (XL) XXL

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 96 (103) 113 (120) 130 cm

Hel lengde ca 66 (68) 70 (72) 74 cm

Ermelengde ca 54 cm (likt for alle størrelser)

GARNFORBRUK

16 (18) 20 (22) 24 nøster

FARGE

Mørk gråmelert 503

PINNEFORSLAG 

Liten og stor rundp og strømpep nr 4 og 4,5

Hjelpep

STRIKKEFASTHET

24 m flettestrikk med dobbel tråd på p nr 4,5 = 10 cm

24 m vrangbord 1 r, 1 vr med dobbel tråd på p nr 4,5 = 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

Hele plagget strikkes med dobbel tråd.

BOLEN

Legg opp 232 (248) 272 (288) 312 m på rundp nr 4. Strikk 

4 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Skift til rundp nr 4,5 og 

sett et merke i hver side med 116 (124) 136 (144) 156 m til 

for- og bakstykket. Strikk videre slik: Begynn ved sidemerket 

på forstykket, *strikk 11 (15) 21 (25) 31 m mønster etter 

diagram C, diagram B (8 m), 7 m diagram C, diagram B (8 m), 

7 m diagram C, diagram B (8 m), diagram A (18 m), diagram 

B (8 m), 7 m diagram C, diagram B (8 m), 7 m diagram C, 

diagram B (8 m), 11 (15) 21 (25) 31 m diagram C*. Gjenta fra 

*-* på bakstykket. Strikk til arbeidet måler ca 40 (42) 43 

(45) 47 cm.

Del til for- og bakstykket ved sidemerkene og strikk hver del 

ferdig for seg.

NB! Pass på at flettingene kommer på rettsiden.
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BAKSTYKKET

Strikk videre fram og tilbake, samtidig som det felles til 

ermehull i begynnelsen av hver p i hver side 3,2,1 m 

(likt for alle størrelser) = 104 (112) 124 (132) 144 m. Strikk 

videre til arbeidet måler ca 63 (65) 67 (69) 71 cm. Det felles 

nå til skrå skulder i begynnelsen av hver p 9,9,9 (11,10,10) 

12,12,12 (14,13,13) 15,15,15 m. Når arbeidet måler ca 66 (68) 

70 (72) 74 cm felles de siste 50 (50) 52 (52) 54 m av.

FORSTYKKET

Strikk som bakstykket til arbeidet måler ca 48 (50) 52 (54) 56 

cm. Fell av de 22 midterste m (likt for alle størrelser) og strikk 

hver side opp for seg. Fell 1 m mot halsen på hver 2. p 

(likt for alle størrelser) til det gjenstår 27 (31) 36 (40) 45 m. 

Strikk videre til arbeidet måler ca 63 (65) 67 (69) 71 cm og 

fell til skrå skulder i motsatt side av halsfellingen på hver 2. p 

9,9,9 (11,10,10) 12,12,12 (14,13,13) 15,15,15 m. Strikk den andre 

siden på samme måte, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 48 (48) 52 (52) 56 m på strømpep nr 4. Strikk 

4 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Skift til strømpep nr 4,5 

og strikk videre slik: 7 (7) 7 (9) 9 m mønster etter diagram C, 

diagram B (8 m), diagram A (18 m), diagram B (8 m), 7 (7) 7 

(9) 9 m diagram C. Når arbeidet måler 5 cm, økes det 2 m 

midt under ermet, de økte m strikkes inn i vrangborden.

Gjenta økningene på hver 1,5. cm til i alt 114 (114) 118 

(118) 122 m. Strikk til ermet måler ca 54 cm (likt for alle 

størrelser). Del arbeidet midt under ermet og strikk videre 

frem og tilbake. NB! Pass på at flettingene kommer på 

rettsiden. Fell til ermetopp i begynnelsen av hver p i hver 

side 11,10,10,9,8 (11,10,10,9,8) 11,11,10,9,9 (11,11,10,9,9) 

11,11,10,10,10 m. Strikk 1 p uten felling og fell av de 

18 midterste m (likt for alle størrelser). Ermet måler nå ca 

59 cm (likt for alle størrelser).

Strikk et erme til på samme måte.

SJALSKRAVE

Legg opp 134 (136) 136 (138) 140 m på rundp nr 4. 

Strikk 12 cm vrangbord frem og tilbake med 1 r, 1 vr. Fell av.

MONTERING

Bruk 1 tråd til sammensyingen. 

Sy sammen på skuldrene og pass på at m møtes r mot r og 

vr mot vr.

Sy ermene til bolen. Merk av midt på bakstykket og midt på 

kraven. Fest kraven rundt halsringingen slik at kortsidene 

overlapper hverandre foran. Sy fra retten i de ytterste 

maskene på kraven og pass på at sømmen blir jevn.

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Sett 2 m på hjelpep foran arbeidet,
  2 r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 2 m på hjelpep bak arbeidet,
  2 r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 2 m på hjelpep foran arbeidet,
  1 vr, strikk m på hjelpep r
  Sett 1 m på hjelpep bak arbeidet,
  2 r, strikk m fra hjelpep vr
  Strikk 2 r, 2 vr, 2 r, sett disse 6 m på
  en hjepep, surr garnet 4 ganger rundt
  (mot høyre) disse m, sett m tilbake på
  høyre p


