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SPIRAL SWEATER VARMBRUN 

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) L-XL (XXL)

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 96 (108) 120 (132) cm

Hel lengde målt 

midt foran ca 52 (54) 56 (58) cm

Ermelengde ca 49 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK 8 (9) 10 (11) nøster

FARGE Varmbrun 310

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4

STRIKKEFASTHET

20 m glattstrikk og mønster med dobbelt garn på 

p nr 4 = 10 cm

28 omganger glattstrikk og mønster med dobbelt garn på 

p nr 4 = 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, 
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Hele plagget strikkes med dobbelt garn.

BOLEN

Legg opp 192 (216) 240 (264) m på p nr 3,5.

Strikk 7 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. 

Sett et merke rundt 1 m i hver side med 95 (107) 119 (131) m 

til for- og bakstykket.

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

22 (23) 24 (25) cm.

Strikk mønster etter diagram A. Begynn ved pilen.

Når arbeidet måler 32 (33) 34 (35) cm, felles 11 m av i hver 

side til ermehull (= merke-m + 5 m på hver side) 

= 85 (97) 109 (121) m til for- og bakstykket.

Legg arbeidet til side, og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 46 (48) 50 (52) m på p nr 3,5.

Strikk 7 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. 

Sett et merke rundt 1. m på omgangen (= merke-m).

Skift til p nr 4, og strikk videre i glattstrikk. 

Samtidig, på 1. omgang, økes 26 (24) 34 (32) m jevnt fordelt 

= 72 (72) 84 (84) m. Strikk til arbeidet måler 26 cm. 

Strikk mønster etter diagram A. Begynn ved pilen. 

Når arbeidet måler 49 cm, felles 11 m av midt under ermet 

(= merke-m + 5 m på hver side av merke-m) = 61 (61) 

73 (73) m. NB! Slutt med samme omgang som på bolen.

Legg arbeidet til side, og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET

Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket inn 

på p nr 4 = 316 (340) 364 (412) m. Fortsett med mønster 

etter diagram A. Samtidig, på 1. omgang, strikkes 2 r sammen 

i hver sammenføyning (1 m fra ermet + 1 m fra 

for- eller bakstykket) = 312 (336) 360 (408) m.

Når arbeidet måler 4 (5) 6 (7) cm fra sammenføyningen, 

strikkes det videre med mønster etter diagram B 

= 104 (112) 120 (136) m.

HALSKANT

= 104 (112) 120 (136) m.

Skift til p nr 3,5 og strikk 3 cm med denne inndelingen:

1. omgang: Vr

2. omgang: 1 vr, 1 patent-m.

Gjenta 1.-2. omgang.

Strikk 3 cm glattstrikk til belegg. Fell løst av.

Brett belegget mot vrangen, og sy til med løse sting.

MONTERING

Sy sammen under ermene.

DIAGRAM  

r sammen), 1 r, trekk de løse m over

A

B

Strikk 4 cm 

Strikk 2 cm

Strikk 4 cm

Strikk 4 cm

Gjenta

Gjenta

= 96 (104) 120 (128) m

= 144 (156) 180 (192) m

= 192 (208) 240 (256) m

= 216 (234) 270 (288) m

= 264 (286) 330 (352) m

Begynn

R

Vr

Patent-m

2 vr sammen

Ta 2 m løse av (som om de skulle strikkes 

Strikkes som en vanlig rett maske, men strikk i masken
fra forrige pinne i stedet for i masken på pinnen.

PATENTMASKE

FESTING AV TRÅDER
PÅ VRANGEN

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no


