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NORVE GENSER

DSA 99-02

  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.
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DESIGN 

Hrönn Jónsdóttir

GARN

STERK 40 % fineste alpakka, 40 % merinoull, 20 % nylon 

50 gram = ca 137 meter

STØRRELSER

S (M) L (XL) XXL

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 98 (105) 113 (120) 131 cm 

Hel lengde ca 65 (68) 69 (71) 73 cm

Ermelengde ca 55 cm eller ønsket lengde

GARNFORBRUK

Farge 1 9 (9) 10 (11) 12 nøster

Farge 2 4 (4) 5 (5) 6 nøster

Farge 3 1 nøste i alle størrelser

FARGER

Farge 1 Lys grå melert 841

Farge 2 Mørk gråblå 861

Farge 3 Mørk sjøgrønn 857

PINNEFORSLAG

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

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm

Alternativt garn: ALPAKKA TWEED CLASSIC
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BOLEN

Legg opp 216 (232) 248 (264) 288 m med farge 2 på p nr 3. 

Strikk vrangbord rundt med 1 r, 1 vr og striper slik: 1 omgang 

farge 2, *2 omganger farge 1, 2 omganger farge 2*, gjenta 

*-* 1 gang til, slutt med 2 omganger farge 1 og 2 omganger  

farge 3. 

Sett et merke i hver side med 108 (116) 124 (132) 144 m  

til for- og bakstykket. 

Skift til p nr 3,5, og strikk videre i glattstrikk og mønster etter 

diagrammet. Begynn ved pil for valgt størrelse, og strikk til 

neste sidemeke (= forstykket). Begynn på ny ved pilen, og 

strikk over bakstykkets m. 

Når arbeidet måler ca 59 (62) 63 (65) 67 cm (tilpass lengden 

slik at det avsluttes etter 6. eller 12. omgang i mønsteret), 

felles det til hals slik: Strikk 44 (48) 50 (53) 58 m, fell av de 

neste 20 (20) 24 (26) 28 m, strikk ut omgangen =  

196 (212) 224 (238) 260 m. Klipp av garnet.

Begynn på høyre side av halsen. Strikk fram og tilbake, og fell 

videre til halsen i begynnelsen av hver 2. p 3,2,1,1 m i hver 

side = 182 (198) 210 (224) 246 m. 

Strikk til arbeidet måler ca 65 (68) 69 (71) 73 cm. På siste p 

settes de midterste 34 (34) 38 (40) 42 m på bakstykket på en 

maskeholder til nakke. Fell av de resterende m.

ERMENE

Legg opp 56 (58) 60 (62) 64 med farge 1 på p nr 3. Strikk 

vrangbord rundt med 1 r, 1 vr og striper slik: *1 omgang farge 

2, 1 omganger farge 1*, gjenta *-* 2 ganger til, slutt med  

1 omgang farge 3. 

Sett et merke rundt første og siste m (= merke-m). 

Skift til p nr 3,5 og strikk glattstrikk og mønster etter 

diagrammet. Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet 

begynner. 

Når arbeidet måler 5 cm, økes 1 m på hver side av merke-m. 

Gjenta økningen på hver 2,5. (2,5.) 2. (2.) 2. cm i alt 19 (20)  

21 (22) 24 ganger = 94 (98) 102 (106) 112 m. Strikk de økte m 

med i mønsteret etter hvert. 

Strikk til ermet måler ca 54 cm, eller ønsket lengde. Strikk 2 

omganger med farge 3. Vreng arbeidet, skift til farge 2, og 

strikk 5 omganger glattstrikk til belegg. Fell løst av.

Strikk et erme til.

MONTERING

Sy 2 maskinsømmer, tilsvarende vidden øverst på ermene, 

på hver side av sidemerkene på bolen. Klipp opp mellom 

sømmene. Sy eller mask sammen på skuldrene. Sy i ermene, 

og sy belegget til på vrangen. 

HALSKANT

Sett m fra maskeholderen inn på rundp nr 3. Strikk 1 omgang 

glattstrikk med farge 1 over alle m, samtidig som det strikkes 

opp ca 11 m per 5 cm langs halsringningen. M-tallet må være 

delelig med 2. Skift til farge 3, og strikk 9 cm vrangbordstrikk 

med 1 r, 1 vr. Fell løst av i vrangbordstrikk. Brett halskanten 

dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting.

DIAGRAM  

Gjenta

Gjenta

Farge 1                         

Farge 2

Midt på ermet

S (M) L (XL) XXL

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


