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FEATHER SWEATER AQUAGRØNN 

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 

DREAMLINE AIR 78 % Suri alpakka, 22 % polyamid, 

25 gram = ca 237 meter

DESIGN Ane Kydland Thomassen

STØRRELSER S (M) L (XL) XXL

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 98 (108) 116 (126) 134 cm

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

Ermelengde ca 54 (53) 52 (51) 50 cm

GARNFORBRUK 5 (5) 6 (6) 7 nøster

FARGE Aquagrønn 316

PINNEFORSLAG Stor og liten rundp og strømpep nr 4,5

  Stor rundp og strømpep nr 4

  Liten rundp nr 3,5

STRIKKEFASTHET 20 m glattstrikk på p nr 4,5 = 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.

MODELL | 88-03
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BOLEN

Legg opp 196 (216) 232 (252) 268 m på p nr 4.

Strikk 7 cm glattstrikk rundt, 1 omgang vr (= brettekant), 

7 cm glattstrikk. Videre mål tas fra brettekanten.

Sett et merke i hver side med 98 (108) 116 (126) 134 m til 

for- og bakstykket.

Skift til p nr 4,5, og fortsett rundt i glattstrikk til arbeidet måler 

48 (49) 50 (51) 52 cm.

Del arbeidet i hver side, og strikk for- og bakstykket ferdig 

for seg.

BAKSTYKKET

= 98 (108) 116 (126) 134 m.

Strikk videre fram og tilbake i glattstrikk. Når arbeidet måler 

64 (66) 68 (70) 72 cm fra brettekanten, felles de midterste 

46 (48) 48 (50) 50 m av til nakke.

Strikk hver side ferdig for seg, og fell videre til nakken på hver 

2. p 1,1 m = 24 (28) 32 (36) 40 skulder-m. Strikk til arbeidet 

måler 66 (68) 70 (72) 74 cm. Sett m på en maskeholder.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET

= 98 (108) 116 (126) 134 m.

Strikk videre fram og tilbake i glattstrikk. Når arbeidet måler 

61 (63) 65 (67) 69 cm, felles de midterste 30 (32) 32 (34) 34 m 

av til hals.

Strikk hver side ferdig for seg, og fell videre til halsen på hver 

2. p 3,2,2,1,1,1 m = 24 (28) 32 (36) 40 skulder-m. 

Strikk til arbeidet måler 66 (68) 70 (72) 74 cm. 

Sett m på en maskeholder.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

MONTERING

Mask sammen på skuldrene.

HALSKANT

Strikk opp 1 m i hver m/p på rundp nr 3,5 = ca 114-124 m. 

M-tallet må være delelig med 2. Sett et merke i hver side ved 

skulderen.

Strikk glattstrikk rundt. Samtidig, når halskanten måler 1,5 cm, 

felles 1 m på hver side av hvert merke = 4 m felt. 

Når halskanten måler 4,5 cm, økes 1 m på hver side av hvert 

merke = 4 m økt. Strikk til halskanten måler 6 cm. Fell av.

Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til.

ERMENE

Strikk opp 72 (76) 80 (84) 88 m rundt ermehullet på p nr 4,5.

Sett et merke midt under ermet. Strikk glattstrikk rundt.

Når ermet måler 3 cm, felles 1 m på hver side av merket.

Gjenta fellingene på hver 3. (2,5.) 2,5. (2.) 2. cm i alt 14 (15) 16 

(17) 18 ganger = 44 (46) 48 (50) 52 m.

Strikk til ermet måler 47 (46) 45 (44) 43 cm.

Neste omgang strikkes *2 r, 1 kast*, gjenta fra *-* ut 

omgangen = 66 (69) 72 (75) 78 m. Videre mål tas herfra.

Strikk videre i glattstrikk til ermet, fra hullraden, måler 14 cm. 

Fell løst av.

Brett kanten dobbel mot vrangen og sy til.

Strikk et erme til.

FESTING AV TRÅDER
PÅ VRANGEN

Følg pilene som tegningen viser, og dra sammen
så de nye maskene får samme størrelse

som de strikkede.

SAMMENMASKING
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Garn brukt 
i denne oppskriften

Prøv den i karamell | DSA88-04

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. 

Vi anbefaler Dreamline AIR til finstrikk, tilbe-

hør 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. Dream-

line AIR er flott i samstrikk med f.eks. 

Alpakka Wool og Mini Sterk. 

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

25 gram = ca 237 meter

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

2,5-3,510

24-26

ULLVUGGE

78 % SURI alpakka 22 % Polyamid
Produsert i Peru

DREAMLINE 
AIR
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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 oransjeskjerf.no
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