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SILJE TOPP BEIGE

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
ALPAKKA WOOL 60 % alpakka,
40 % ren ny ull, 50 gram = ca 166 meter

DESIGN

Iselin Hafseld

STØRRELSER
XS (S)
M
(L)
XL
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
89
Hel lengde ca
50

(95) 102
(52) 54

(111)
(56)

122 cm
58 cm

GARNFORBRUK
Farge 1
4
(4)
4
(5)
5
Farge 2
2 nøster alle størrelser
Farge 3
1 nøste alle størrelser
FARGER
Farge 1
Farge 2
Farge 3

nøster

Lys beige melert 505
Natur 501
Brun melert 506

PINNEFORSLAG Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3
STRIKKEFASTHET
27 m glattstrikk og mønster på p nr 3 = 10 cm
29 omganger glattstrikk og mønster på p nr 3 = 10 cm
Alternativt garn: MINI STERK, TYNN ALPAKKA
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.
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PERLESTRIKK rundt

DIAGRAM A, B

1. omgang: Strikk 1 r, 1 vr.
2. omgang: Strikk vr over r, r over vr.
Gjenta





Gjenta 1.-2. omgang.

A

NB! Arbeidet strikkes rundt, ovenfra og ned. Omgangen
begynner mellom bakstykket og venstre erme.

HALSKANT
Legg opp 104 (108) 112 (116) 120 m med farge 1 på rundp nr 2,5.
Strikk 2 cm perlestrikk rundt. Skift til p nr 3 og strikk 1 omgang
glattstrikk, samtidig som det økes 4 (6) 8 (10) 12 m jevnt fordelt
= 108 (114) 120 (126) 132 m.
Fortsett med glattstrikk og lag en forhøyning i nakken slik: Sett

Øk 36 (36) 48 (48) 48 m
jevnt fordelt = 372 (396)
420 (456) 492 m

et merke midt bak. Strikk til 14 (15) 15 (16) 16 m forbi merket,
snu, stram tråden og strikk 28 (30) 30 (32) 32 m tilbake. Snu,
stram tråden og strikk 42 (45) 45 (48) 48 m, snu, stram tråden
og strikk 56 (60) 60 (64) 64 m. Snu, stram tråden og strikk

Øk 36 (36) 36 (36) 48 m
jevnt fordelt = 336 (360)
372 (408) 444 m

70 (75) 75 (80) 80 m, snu, stram tråden og strikk tilbake til
starten på omgangen.

BÆRESTYKKET
Strikk 2 omganger glattstrikk rundt. Strikk mønster etter diagram
A, og øk som diagrammet viser = 372 (396) 420 (456) 492 m.
Fortsett med glattstrikk i farge 1 til arbeidet måler 29 (30) 31

Øk 36 (36) 42 (42) 48 m jevnt fordelt
= 300 (324) 336 (372) 396 m

(32) 33 cm målt midt foran.
Neste omgang strikkes slik: Sett 82 (86) 90 (94) 98 m
på en maskeholder (= erme), legg opp 16 nye m (= under
ermet), strikk 104 (112) 120 (134) 148 m (= forstykket), sett
de neste 82 (86) 90 (94) 98 m på en maskeholder (= erme),
legg opp 16 nye m (= under ermet) og strikk de 104 (112) 120
(134) 148 resterende m (= bakstykket).

Øk 36 (36) 36 (42) 48 m jevnt fordelt
= 264 (288) 294 (330) 348 m

Bol og ermer strikkes ferdig hver for seg.
NB! Arbeidet måles videre herfra.

Farge 1

Øk 30 (36) 36 (42) 42 m jevnt fordelt
= 228 (252) 258 (288) 300 m

Farge 2
Farge 3

BOLEN
= 240 (256) 272 (300) 328 m.
Fortsett med farge 1 og øk 0 (0) 4 (0) 2 m jevnt fordelt =
240 (256) 276 (300) 330 m. Strikk glattstrikk til arbeidet måler

Øk 30 (36) 36 (42) 42 m jevnt fordelt
= 198 (216) 222 (246) 258 m

B

16 (17) 18 (19) 20 cm. Strikk mønster etter diagram B. Strikk
2 omganger glattstrikk med farge 1, samtidig som det på siste
omgang felles 12 m jevnt fordelt = 228 (244) 264 (188) 318 m.

Øk 30 (36) 36 (42) 42 m jevnt fordelt
= 168 (180) 186 (204) 216 m

Skift til p nr 2,5 og strikk 3 cm perlestrikk. Fell løst av.

Gjenta



av arbeidet på liten rundp nr 2,5. Strikk opp 1 m i hver av de



Sett de 82 (86) 90 (94) 98 m fra maskeholderen i den ene siden

Gjenta



Øk 30 (30) 30 (36) 42 m jevnt fordelt
= 138 (144) 150 (162) 174 m



ERMEKANT

16 m som ble lagt opp under ermet = 98 (102) 106 (110) 114 m.
Strikk 1 omgang glattstrikk rundt, samtidig som det felles
18 (20) 22 (24) 26 m jevnt fordelt = 80 (82) 84 (86) 88 m. Strikk
2 cm perlestrikk. Fell løst av.
Strikk den andre ermekanten på samme måte.
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Garn brukt
i denne oppskriften

ALPAKKA

WOOL
60 % alpakka
40 % ren ny ull
Produsert i Peru

ALPAKKA WOOL egner seg ypperlig til
lette og finere bruksplagg. Garnet har
beholdt alpakkafiberens mykhet og slitestyrke, mens ull sørger for god elastisitet
og fin struktur. Når du velger Alpakka
Wool, får du holdbare plagg som passer
til både baby, barn og voksne. Alpakka
Wool finnes i mange flotte farger fra nøytrale naturtoner og sarte pasteller til klare,
friske nyanser og fine retrofarger.
TIPS: Alpakka Wool egner seg svært
godt til koftemønster og andre klassiske
strikkeplagg, men er like flott til fletter,
struktur- og hullmønster. Plagg i Alpakka
Wool passer til både inne- og utebruk, og
garnet er mykt og godt til både sjal, skjerf,
vanter, pulsvanter, luer og annet tilbehør.
Garnet egner seg også til toving. Alpakka
Wool har samme strikkefasthet som Mini
Sterk og Tynn Alpakka og oppskriftene
kan brukes om hverandre.
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3

27
50 gram = ca 166 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•
•

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

TIPS! Alpakka Wool kan toves.
NB! Husk at bleket, hvitt garn IKKE kan
toves (naturhvitt er ikke bleket).
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.
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House of Yarn er Nordens største merkevarehus,
grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og
accessoirer til faghandel og kjedebutikker.
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