MODELL | 84-03 | DAME

DOUBLE BUBBLE
VEST
FERSKEN | DREAMLINE PURE - DREAMLINE AIR
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MODELL | 84-03
DOUBLE BUBBLE VEST FERSKEN
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
DREAMLINE AIR, 78 % Suri alpakka, 22 % polyamid,
25 gram = ca 237 meter
DREAMLINE PURE 100 % alpakka, 25 gram = ca 125 meter
DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

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

93
57

GARNFORBRUK
Farge 1
4
Farge 2
8
FARGER
Farge 1
Farge 2

(103) 111
(60) 62

(123) 135 cm
(65)
68 cm

(4)
(9)

(5)
(11)

5
10

5 nøster
12 nøster

DREAMLINE AIR, dus fersken 307
DREAMLINE PURE, lys kobber 405

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp nr 4 og 6
STRIKKEFASTHET
22 m vrangbordstrikk med 1 tråd av hver kvalitet på
p nr 4 = 10 cm
20 m falsk patent eller vrangbordstrikk med 1 tråd av hver
kvalitet på p nr 6 = 10 cm
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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FALSK PATENT, strikket rundt
1. omgang: Strikk *1 vr, ta 1 vr løs av p med garnet på
vrangen*, gjenta fra *-*.
2. omgang: Strikk vr over vr og r over m som ble tatt løse av
på forrige omgang.
Gjenta 1. og 2. omgang.
FALSK PATENT, strikket fram og tilbake
1. p: (= retten): Strikk *1 vr, ta 1 vr løs av p med garnet på
vrangen*, gjenta fra *-*.
2. p: Strikk r over r og vr over m som ble tatt løse av på
forrige p.
Gjenta 1. og 2. p.

NB! Hele arbeidet strikkes med 1 tråd av hver kvalitet.
BOLEN
Legg opp 186 (206) 222 (246) 270 m på p nr 4. Sett et merke
ved omgangens begynnelse og et merke etter 93 (103) 111
(123) 135 m (= sidemerker). Strikk 4 (4) 4 (5) 5 cm rundt i
vrangbordstrikk slik: 1 vr, *1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-* til
sidemerket, 1 vr, *1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut omgangen.
Det blir 1 vr m på hver side av sidemerkene.
Skift til p nr 6 og strikk videre slik: *Strikk falsk patent til
siste m før sidemerket, 1 vr* = forstykket. Strikk fra *-* over
bakstykkets m. Strikk til arbeidet måler 30 (31) 31 (32) 32 cm.
Del arbeidet ved sidemerkene, og strikk for- og bakstykket
ferdig hver for seg.

for- og bakstykket. NB! På omgangene uten fellinger strikkes
skulderpartiene i vrangbordstrikk med 1 vr, 1 vridd r, innenfor
de ytterste m som strikkes r. La m stå på p.
HALSKANT
= 88 (92) 96 (104) 108 m.
Strikk 30 (32) 32 (32) 34 cm falsk patent rundt på p nr 6. Fell
av. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse
sting.
MONTERING
Strikk opp 1 m i hver m/p, rundt ermehullet, men hopp over
hver 4. m på p nr 4. Strikk videre rundt slik: Legg opp 3 nye m
i begynnelsen av p. Strikk *2 r, 2 r sammen, sett m tilbake på
venstre p*, gjenta fra *-* til det gjenstår 3 m. Ta 1 m løs av, 2 r
sammen, trekk den løse m over. Klipp av garnet og sy kanten
sammen.
Strikk på samme måte rundt det andre ermehullet.

BAKSTYKKET
= 93 (103) 111 (123) 135 m.
Fortsett med falsk patent fram og tilbake, samtidig som det
felles 1 m i hver side på hver 4,5. (4,5.) 4,5. (4,5.) 5. cm i alt 4
ganger i hver side. Det felles fra retten ved å strikke 2 vridd vr
sammen i begynnelsen av p, og 2 vr sammen i slutten av p
= 85 (95) 103 (115) 127 m. Strikk til ermehullet måler
18 (18) 19 (19) 20 cm. Slutt med en p fra retten.
Samtidig legges det opp 11 (11) 13 (13) 15 nye m i slutten på p
= 96 (106) 116 (128) 142 m.
Sett m på en maskeholder og strikk forstykket på samme
måte.
BÆRESTYKKET
Sett alle m inn på samme rundp nr 6 = 192 (212)
232 (256) 284 m. De 11 (11) 13 (13) 15 m som ble lagt opp
i slutten på siste p på for- og bakstykket = skulderparti.
Omgangen begynner bak på venstre skulder, før
skulderpartiet. Strikk og fell slik: Ta 1 m vr løs av p, *strikk
(1 vr, 1 vridd r) 4 (4) 5 (5) 6 ganger, 1 vr, (ta 1 r løs av p) 3
ganger, flytt de 3 m tilbake til venstre p, og strikk de 3 r
sammen i bakre m-lenke. Strikk falsk patent rundt til det
gjenstår 2 m før skulderpartiet, strikk 3 r sammen*, gjenta fra
*-* en gang til = 8 m felt (m som ble tatt løs av i begynnelsen
av omgangen inngår i den siste fellingen). Fell på samme
måte på hver 2. omgang 12 (14) 16 (18) 21 ganger til
= 88 (92) 96 (104) 108 m og 33 (35) 35 (39) 39 m igjen på
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Garn brukt
i denne oppskriften
Dreamline AIR er et tynt, børstet alpakkagarn
som er svært drøyt i bruk. Dreamline AIR gir
pusete, superlette plagg. Strikk gjerne AIR med
2, 3 eller 4 tråder i matchende nyanser for et
fint, melert uttrykk.

DREAMLINE

AIR

78 % SURI alpakka 22 % Polyamid
Produsert i Peru

Vi anbefaler Dreamline AIR til finstrikk, tilbehør og lett, fluffy motestrikk. Dreamline AIR
og PURE gir i samstrikk en nydelig, myk og
litt fluffy kvalitet. Fargekartene er speilet for at
det skal være lett å finne matchende farger og
nabofarger som gir lekre meleringer. Dreamline AIR er flott i samstrikk med f.eks.
Alpakka Wool og Mini Sterk.
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2,5-3,5

24-26
25 gram = ca 237 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•
•

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

ANBEFALT STRIKKEFASTHET
I DREAMLINE AIR
1 tråd: 26 m = 10 cm på p 2.5
1 tråd: 24 m = 10 cm på p 3.5
1 tråd: 20 m = 10 cm på p 4.5
2 tråder: 20 m = 10 cm på p 4
3 tråder: 16 m = 10 cm på p 5
4 tråder: 17 m = 10 cm på p 6
ANBEFALT STRIKKEFASTHET
I DREAMLINE AIR & PURE
1 tråd AIR + 1 tråd PURE: 18 m = 10 cm på p 6
1 tråd AIR + 1 tråd PURE: 15 m = 10 cm på p 8
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Garn brukt
i denne oppskriften
Dreamline PURE er et kabelspunnet, mykt
og lett garn i 100 % fineste alpakka.
Dreamline PURE er godt å strikke med, og
fordi garnet har mye volum, får man et jevnt
og flott maskebilde.

DREAMLINE

PURE

100 % alpakka
Produsert i Peru

Vi anbefaler å strikke Dreamline PURE på pinne
3.5–4.5. Til enkelte prosjekter kan man gå ned
til pinne 2.5, slik at volumet i garnet bindes, og
man får et tettere, nærmest stofflig maskebilde.
Vi anbefaler Dreamline PURE til all strikk som
hentesett til baby, og til finere plagg til barn
og dame.
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3,5-4,5

24-27
25 gram = ca 125 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•
•

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

ANBEFALT STRIKKEFASTHET
I DREAMLINE PURE
1 tråd: 27 m = 10 cm på p 3.5–4
1 tråd: 24 m = 10 cm på p 4.5–5
ANBEFALT STRIKKEFASTHET
I DREAMLINE AIR & PURE
1 tråd AIR + 1 tråd PURE: 18 m = 10 cm på p 6
1 tråd AIR + 1 tråd PURE: 15 m = 10 cm på p 8

Prøv den som genser i varm brun | DSA 84-04
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FOTO: WENCHE HOEL-KNAI @PHOTOWENCHE | STYLIST: JAN GUNNAR SVENSON @STYLESVENSON | DESIGN OG LAYOUT: HOUSE OF YARN
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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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houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

gjestal.no

hoy.no
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#ORANSJESKJERF
camillapihlstrikk.no

yarnmade.n o

oransjeskjerf.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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YOUTUBE.COM/HOUSEOFYARN

ISSUU.COM/HOUSEOFYARN
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