MODELL | 84-10 | DAME

THALA
VEST

DREAMLINE PURE & DREAMLINE AIR

#dustorealpakka #DSA #houseofyarn_norway

MODELL | 84-10
THALA VEST

DESIGN
Ane Kydland Thomassen
GARN
DREAMLINE PURE 100 % alpakka, 25 gram = ca 125 meter
DREAMLINE AIR 78 % suri alpakka, 22 % nylon, 25 gram = ca
237 meter
STØRRELSER
XXS-XS (S-M) L-XL (XXL-XXXL)
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
99 (112) 132 (147) cm
Vidde nede
83 (95) 110 (125) cm
Hel lengde ca
48 (50) 52 (54) cm
GARNFORBRUK
Farge 1 5 (5) 6 (7) nøster
Farge 2 3 (3) 3 (4) nøster
FARGER
Farge 1 DREAMLINE PURE, varmbrun 408
Farge 2 DREAMLINE AIR, varmbrun 310
PINNEFORSLAG
Stor rundp nr 4,5, 7 og 8
STRIKKEFASTHET
15 m glattstrikk med dobbelt garn på p nr 8 = 10 cm
20 p/omganger glattstrikk med dobbelt garn på p nr 8 = 10 cm

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

© 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.

Hele arbeidet strikkes med en tråd i hver kvalitet.
VRANGBORD BAK
Legg opp 79 (94) 109 (124) m på p nr 4,5. Strikk 9 cm
vrangbord fram og tilbake slik:
1. p (= vrangen): Ta 1 m r løs av, strikk *2 vridd vr, 3 r*, gjenta
fra *-*, slutt med 2 vridd vr, 1 vr.
2. p: Ta 1 m r løs av, strikk *2 vridd r, 3 vr*, gjenta fra *-*, slutt
med 2 vridd r, 1 vr.
Gjenta fra *-*, og slutt med en p fra vrangen.
VRANGBORD FORAN
Strikkes som vrangbord bak.
BOLEN
Skift til p nr 8, og strikk neste omgang rundt slik: Sett de siste
3 m på bakstykket på en hjelpep foran forstykket. Strikk *1.
m fra hjelpep og 1. m fra forstykket r sammen*, gjenta fra
*-* 2 ganger til = 3 side-m. Strikk r til det gjenstår 3 m på
forstykket. Samtidig felles 14 (20) 23 (27) m jevnt fordelt på
forstykket.Sett de 3 siste m på forstykket bak bakstykket.
Strikk *1. m fra bakstykket og 1. m fra forstykket r sammen*,
gjenta fra *-* 2 ganger til = 3 side-m. Strikk de resterende
m på bakstykket r, samtidig som det felles 14 (20) 23 (27) m
jevnt fordelt på bakstykket = 124 (142) 166 (188) m.
Strikk videre rundt i glattstrikk.
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Når arbeidet måler 11 cm (fra oppleggskanten), økes 1 m på
hver side av side-m ved å øke 1 v før side-m og øke 1 h etter
side-m = 4 m økt.
Gjenta økningene på hver 2,5. (2.) 2. (2.) cm i alt 6 (7) 8 (8)
ganger = 148 (168) 198 (220) m.
Når arbeidet måler 25 (26) 27 (28) cm, felles den midterste
side-m av i hver side = 73 (83) 98 (109) m til for- og
bakstykket.
BAKSTYKKET
= 73 (83) 98 (109) m.
Strikk videre fram og tilbake i glattstrikk innenfor 1 kant-m i
hver side som strikkes r på alle p.
Når arbeidet måler 27 (28) 29 (30) cm, økes det 1 m innenfor
kant-m i hver side. Gjenta økningen på hver 2. cm i alt 4
ganger = 81 (91) 106 (117) m.
Når arbeidet måler 41 (43) 45 (47) cm, settes det av m til skrå
skulder i begynnelsen av hver p 3,3,3,3,3,3,4 (3,3,4,4,4,4,4)
4,4,4,5,5,5,5 (5,5,5,5,5,6,6) m i hver side = 37 (39) 42 (43) m
som settes på en maskeholder til nakke. Strikk 1 p glattstrikk
over skulder-m i hver side. Samtidig, når det strikkes over
der det ble snudd, hentes tverrtråden mellom 2 m opp, og
strikkes vridd r sammen med neste m for å unngå hull.
La m stå på p.
FORSTYKKET
Strikk som på bakstykket. Når arbeidet måler 41 (43) 45 (47)
cm, settes de midterste 13 (15) 18 (19) m av til hals. Samtidig
skrås det til skulder som på bakstykket. Strikk hver side ferdig
for seg. Fell videre til halsen på hver 2. p 4,3,2,2,1 m.
Strikk 1 p glattstrikk over skulder-m i hver side. Samtidig,
når det strikkes over der det ble snudd, hentes tverrtråden
mellom 2 m opp, og strikkes vridd r sammen med neste m
for å unngå hull.
La m stå på p.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.
HØYRE ERMEKANT/SKULDER
Begynn øverst på forstykket, og strikk opp 1 m i hver m, fra
retten, på p nr 7 rundt ermehullet. Klipp av garnet, og begynn
på ny øverst på forstykket.
Strikk *1 r i 1. m, sett m tilbake på venstre p, og strikk fra *-*
2 ganger til = 3 m økt.
Strikk videre slik: Strikk *2 r, 2 vridd r sammen, sett m tilbake
på venstre p*, gjenta fra *-* til 3 m gjenstår langs ermehullet.
Fortsett over skulder-m slik: Sett m inn på p med m fra
bakstykket. Strikk *2 r, stikk p gjennom bakre m-ledd på 2
m fra fremre p, og gjennom fremre m-ledd på bakre p, og
strikk 3 r sammen, sett m tilbake på venstre p fra bakstykket*,
gjenta fra *-* til 3 m gjenstår. Sett m på en maskeholder.
Sy oppleggskanten på i-cordkanten til under kanten til
skulderen.

Strikk *1 vr i 1. m, sett m tilbake på venstre p, og strikk fra *-*
2 ganger til = 3 m økt.
Strikk videre slik: Strikk *2 r, 2 vr sammen. Sett 3 m tilbake på
venstre p, med tråden på vrangsiden av arbeidet*, gjenta fra
*-* til 3 m gjenstår langs ermehullet. Fortsett over skulder-m
slik: Sett m inn på p med m fra bakstykket. Strikk *2 vr (fra
p fra bakstykket), strikk 2 m fra bakre p og 1 m fra fremre p
vr sammen, sett de 3 m tilbake på venstre p fra bakstykket*,
gjenta fra *-* til 3 m gjenstår. Sett m på en maskeholder.
Sy oppleggskanten på i-cordkanten til under kanten til
skulderen.
Tips for en enklere montering: Mask sammen på
skuldrene, og strikk som på høyre ermekant rundt hvert
ermehull. Begynn nederst i ermehullet, og sy sammen
oppleggskantene. Monteringen vil da være lettere, men det
vil ikke bli en i-cord som følger rundt ermehullet, og videre
over skuldrene.
HALSKANT
Begynn ved den ene skulderen. Strikk opp 1 m i hver m/p
langs halsringningen med p nr 7. Ta med de 3 m fra skulderen
i hver side. 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.

I-CORD

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.

VENSTRE ERMEKANT/SKULDER
Begynn øverst på bakstykket, og strikk opp 1 m i hver m, fra
retten, på p nr 7 rundt ermehullet. Snu og strikk tilbake, fra
øverst på forstykket slik:
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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

Se også Torunn vest | DSA84-09
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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
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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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#ORANSJESKJERF
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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YOUTUBE.COM/HOUSEOFYARN

ISSUU.COM/HOUSEOFYARN

