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Du Store Alpakka - en del av

DSA 94-03
VON HALS

DESIGN
Hrönn Jónsdóttir
GARN
ALPAKKA WOOL 60 % alpakka, 40 % ren ny ull,
50 gram = ca 166 meter
DREAMLINE AIR 78 % suri alpakka, 22 % nylon,
25 gram = ca 237 meter
STØRRELSER
XXS-S (M-XL) XXL-XXXL
PLAGGETS MÅL
Bredde ca 42 (51) 56 cm
Hel lengde midt bak ca 44 (49) 54 cm
GARNFORBRUK
Farge 1 4 (4) 5 nøster
Farge 2 3 (3) 4 nøster
FARGER
Farge 1 ALPAKKA WOOL Safrangul 519
Farge 2 DREAMLINE AIR Karamell 308
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp nr 4,5
Hjelpep
STRIKKEFASTHET
18 m mønster A/C med 1 tråd av hver kvalitet
på p nr 4,5 = 5 cm
18 m glattstrikk med 1 tråd av hver kvalitet
på p nr 4,5 = 10 cm
Alternativt garn til ALPAKKA WOOL: MINI STERK

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
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BAKSTYKKET
Legg opp 94 (110) 118 m med 1 tråd av hver kvalitet på
p nr 4,5.
Strikk 9 p fram og tilbake slik (1. p = vrangen): 18 m mønster
etter diagram A, 58 (74) 82 m mønster etter diagram B,
18 m mønster etter diagram C. Strikk videre med mønster
etter diagram A og C i sidene, og glattstrikk over de midterste
m til arbeidet måler ca 40 (45) 50 cm (avslutt etter hel
mønsterrapport). På neste p (retten) strikkes glattstrikk og
mønster som før, samtidig som det felles 4 m jevnt fordelt
over hvert mønster = 86 (102) 110 m. Fortsett med glattstrikk
og mønster, samtidig som det felles av til skrå skulder i
begynnelsen av hver p 7,6,6,5,5 (8,8,7,7,6) 9,8,7,7,7 m i hver
side = 28 (30) 34 m igjen på midten.
Sett m på en maskeholder, og strikk forstykket.

skulderpartiene på hver side inn på liten rundp nr 4,5 =
48 (50) 54 m. Strikk opp 32 (38) 42 m langs halsen =
80 (88) 96 m. Strikk ca 20 (22) 24 cm rundt i vrangbordstrikk
med 2 r, 2 vr.
NB! Pass på at vrangborden stemmer over m fra
skulderpartiene. Fell av i vrangbordstrikk.
MONTERING
Sy langsidene av skulderpartiene til skråfellingen på
skuldrene. Brett halskanten dobbel mot retten.

FORSTYKKET
Legg opp og strikk som på bakstykket, til arbeidet måler
ca 40 (45) 50 cm (avslutt etter hel mønsterrapport). Fell 4 m
jevnt fordelt over hvert mønster, samtidig som de midterste
14 (16) 20 m felles av til hals. Strikk hver side ferdig for seg.
Fortsett med glattstrikk og mønster, samtidig som det
felles av til skrå skulder i begynnelsen på hver 2. p 7,6,6,5,5
(8,8,7,7,6) 9,8,7,7,7 m, samtidig som det felles videre til halsen
på hver 2. p 3,2,1,1 m.
SKULDERPARTI
Legg opp 10 m med 1 tråd av hver kvalitet på p nr 4,5.
Strikk 13,5 (17) 18,5 cm fram og tilbake i vrangbordstrikk med
2 vr, 2 r. NB! 1. p er fra vrangen og begynner og slutter med
2 vr. Stram 1. m på hver p godt for en fin kant. Sett m på en
maskeholder, og strikk et skulderparti til.
HALSKANT
Sett m fra maskeholderen på bakstykket, og m fra
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Gjenta

Gjenta

Gjenta
R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Ta 1 m r løs av med tråden på vrangen
Sett 8 m på hjelpep bak arbeidet, strikk 1 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 1 vr,
strikk m fra hjelpep slik: 1 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 1 vr
Sett 8 m på hjelpep foran arbeidet, strikk 1 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 1 vr,
strikk m fra hjelpep slik: 1 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 1 vr

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