
MODELL | 73-36

ALPAKKA TWEED CLASSIC

HJERTEGENSER BARN
GRÅ

#dustorealpakka #DSA 
#houseofyarn_norway

3,5+43,5+43,5+4

TWEED
ALPAKKA

CLASSIC

Strikket i



2

73-36

DESIGN Monica Norseth

INSTAGRAM @tusenogen_maske

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde 64 (66) 72 (76) 80 (84) cm
Hel lengde 
midt foran 41 (44) 50 (54) 57 (59) cm
Ermelengde 25 (27) 31 (35) 37 (39) cm

GARNFORBRUK
Farge 1 5 (6) 7 (8) 9 (10) nøster
Farge 2 1 (1) 1 (1) 2 (2) nøster

FARGER
Farge 1 Grå 101
Farge 2 Mørk gråblå 129

PINNEFORSLAG Liten og stor rundp og strømpep nr 3,5 og 4

STRIKKEFASTHET 22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: ALPAKKA WOOL CLASSIC, STERK

Slik finner du 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.

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.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
ALPAKKA TWEED CLASSIC 50 % alpakka, 
30 % merinoull, 20 % Donegal, 
50 gram = ca 110 meter

HJERTEGENSER BARN GRÅ
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BOLEN

Legg opp 138 (146) 158 (166) 178 (186) m med farge 1 på rundp 

nr 3,5. Sett et merke i hver side med 69 (73) 79 (83) 89 (93) m til 

for- og bakstykket. Strikk 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm vrangbord rundt 

med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 4. Strikk videre i glattstrikk til arbeidet 

måler 25 (28) 31 (34) 36 (38) cm. Fell av 10 m i hver side (= 5 m  

hver side av hvert merke) = 59 (63) 69 (73) 79 (83) m på for- 

og bakstykket. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 36 (38) 40 (42) 44 (46) m med farge 1 på strømpep 

nr 3,5. Strikk 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. 

Skift til p nr 4. Strikk videre i glattstrikk, samtidig som det 

på 1. omgang økes 5 m jevnt fordelt = 41 (43) 45 (47) 49 (51) 

m. Sett et merke rundt første og siste m på omgangen = 

merke-m midt under ermet. Strikk til arbeidet måler 5 (5) 5 (6) 

6 (6) cm. Øk med øk 1 v etter merke-m og øk 1 h før merke-m. 

Gjenta økningene på hver 3,5. (3.) 2,5. (2,5.) 2,5. (2,5.) cm i alt 

6 (8) 10 (11) 12 (14) ganger = 53 (59) 65 (69) 73 (79) m. Strikk 

til arbeidet måler 25 (27) 31 (35) 37 (39) cm. Fell av 10 m midt 

under ermet (= merke-m og 4 m på hver side av hver merke-m) 

= 43 (49) 55 (59) 63 (69) m. Legg arbeidet til side og strikk 

et erme til.

BÆRESTYKKET

Sett alle delene innpå rundp nr 4: Venstre erme, forstykket, 

høyre erme og bakstykket = 204 (224) 248 (264) 284 (304) m. 

Omgangen begynner bak på venstre skulder. Strikk 2 (2) 3 (3) 

4 (4) cm glattstrikk med farge 1, samtidig som det felles 18 (23) 

32 (33) 38 (40) m jevnt fordelt på 2. omgang = 186 (201) 216 

(231) 246 (264) m. Strikk mønster etter diagrammet og fell som 

diagrammet viser. Strikk arbeidet ferdig med farge 1. Strikk 3 (3) 

3,5 (4) 4 (4,5) cm glattstrikk. Fell 33 (34) 38 (39) 40 (41) m jevnt 

fordelt på neste omgang = 108 (116) 124 (132) 140 (148) m. Strikk 

1 cm glattstrikk og fell 38 (42) 46 (50) 54 (58) m jevnt fordelt 

på neste omgang = 70 (74) 78 (82) 86 (90) m. Strikk 1 (1) 2 (2,5) 

2,5 (2,5) cm glattstrikk.

HALSKANT

Skift til p nr 3,5 og strikk 3 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 

1 vr. Fell løst av med r og vr m.

MONTERING

Sy sammen under ermene.

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.

DIAGRAM

Fell 18 (21) 24 (27) 30 (36) m jevnt fordelt 
= 168 (180) 192 (204) 216 (228) m

Fell 27 (30) 30 (33) 36 (39) m jevnt fordelt
= 141 (150) 162 (171) 180 (189) m

Gjenta

  Farge 1
  Farge 2
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Garn brukt 
i denne oppskriften

Se oppskrift på Hjertegenser | DSA73-35 Se oppskrift på Nissete langlue | DSA73-38

ALPAKKA TWEED CLASSIC er en tynnere 

variant av populære Alpakka Tweed, med 

samme garn kvalitet i et klassisk, rustikt 

tweed -preg. Garnet er like mykt og 

behagelig som alle våre andre alpakka-

garn. Garnet kommer i mange flotte 

farger, inspirert av naturens fargespill. 

Tips! Plagg i Alpakka Tweed CLASSIC blir 

myke og behagelige, og garnet er supert 

til både sjal, skjerf, vanter, pulsvanter, luer 

og annet tilbehør. Det er lett å strikke 

med og egner seg til plagg til både baby, 

voksne og barn. Alpakka Tweed CLASSIC 

blir flott til alle typer aran- og flettestrikk, 

struktur- og hull mønster og er dessuten 

perfekt til koftemønster, islendere og 

andre klassiske strikkeplagg.

NB! Alpakka Tweed CLASSIC har samme 

strikkefasthet som Sterk og Alpakka Wool 

CLASSIC og oppskriftene kan brukes om 

hverandre.

Hver gang du kjøper garn fra Du Store 

Alpakka, støtter du Mirasolskolen i Peru.

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på 

banderolen er kun veiledende. Husk at du 

alltid skal følge strikkefastheten som er 

oppgitt i oppskriften.

50 % alpakka 30 % merinoull 
 20 % Donegal

Produsert i Peru

TWEED
ALPAKKA

CLASSIC

50 gram = ca 110 meter

• Ullvugge 30 °C
• Vrenges før vask
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

410

22

ULLVUGGE
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er Nordens største merkevarehus, 

grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og 

accessoirer til faghandel og kjedebutikker.

houseofyarn.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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camillapihlstrikk.no gullungengarn.no oransjeskjerf.no
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