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FJOLS TIL FJELLS HERRE

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
STERK 40 % alpakka, 40 % merinoull,
20 % nylon, 50 gram = ca 137 meter

DESIGN

Iselin Hafseld for House of Yarn

STØRRELSER
S
(M-L) L-XL (XXL)
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

99
68
55

GARNFORBRUK
Farge 1
Farge 2
Farge 3

10
(11)
12
(13)
3 nøster alle størrelser
1 nøste alle størrelser

FARGER
Farge 1
Farge 2
Farge 3

Gul melert 877
Natur 806
Lys brun melert 823

(110)
(70)
(54)

121
72
52

(132)
(74)
(50)

cm
cm
cm

nøster

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3,5
STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk og mønster på p nr 3,5 = 10 cm
26 omganger glattstrikk og mønster på p nr 3,5 = 10 cm
Alternativt garn: ALPAKKA TWEED CLASSIC,
ALPAKKA WOOL CLASSIC, NATURAL LANOLIN WOOL,
ALPAKKA FORTE CLASSIC, PURE ECO WOOL, FALK
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.

20-17

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.
Mange strikker mønster med 2 farger fastere enn ensfarget
glattstrikk. Tilpass pinnestørrelsen slik at strikkefastheten
22 m = 10 cm holdes gjennom både 2-farget mønster
og ensfarget glattstrikk.
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.

BOLEN
Legg opp 216 (240) 264 (288) m med farge 3 på rundp
nr 2,5 og strikk 2 omganger vrangbordstrikk rundt med mønster
etter diagram A. Skift til farge 1 og strikk som før til arbeidet
måler 7 cm.
Skift til p nr 3,5. Strikk videre rundt i glattstrikk, samtidig som
det økes 2 m jevnt fordelt på 1. omgang = 218 (242) 266 (290)
m. Sett et merke i hver side med 109 (121) 133 (145) m til forog bakstykket.
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Strikk til arbeidet måler 36 (37) 38 (39) cm. Strikk mønster etter

HETTE

diagram B. Start ved pil for valgt størrelse, strikk til sidemerket

NB! Ønskes ikke hette, se alternativ halskant i slutten

og start på ny ved pilen. På siste omgang i diagrammet,

av oppskriften.

felles det 12 m av i hver side til ermehull (= 6 m på hver side

Hetten strikkes i glattstrikk fram og tilbake med farge

av merkene) = 97 (109) 121 (133) m til for- og bakstykket.

1 på p nr 3,5.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

Klipp garnet og begynn midt foran. Fell av de 5 midterste
m fra maskeholderen. Strikk de neste 7 (8) 9 (10) m fra

ERMENE

maskeholderen. Strikk opp 6 (7) 8 (10) m før de resterende

Legg opp 54 (57) 60 (63) m med farge 3 på strømpep nr 2,5 og

80 (82) 84 (86) m på p, strikk videre opp 6 (7) 8 (10) m, deretter

strikk 2 omganger vrangbordstrikk rundt med mønster etter

de siste 7 (8) 9 (10) m fra maskeholderen = 106 (112) 118 (126) m.

diagram A. Skift til farge 1 og strikk som før til arbeidet måler

Sett et merke rundt de 2 midterste m midt bak. Øk 1 m på hver

7 cm. Sett et merke rundt første og siste m (= midt under ermet).

side av merket på hver 4. p i alt 12 ganger = 130 (136) 142 (150) m.

Skift til p nr 3,5 og strikk glattstrikk, samtidig som det på 1.

Strikk til hetten måler 26 (27) 28 (29) cm. Fell 1 m på hver side

omgang økes 5 (6) 7 (8) m jevnt fordelt = 59 (63) 67 (71) m.

av merket midt bak. Gjenta fellingene på hver 3. p i alt 2 ganger.

Når arbeidet måler 10 cm, økes 1 m på hver side av merke-m.

Fell videre på hver 2. p 2 ganger, deretter på hver p 11 ganger.

Gjenta økningene på hver 2. cm i alt 19 ganger = 97 (101) 105 (109) m.

Hetten måler nå ca 33 (34) 35 (36) cm. Fordel m på 2 p, legg

Strikk til arbeidet måler 44 (43) 41 (39) cm.

arbeidet rette mot rette (med vrangen ut) og strikk 1 m fra hver

Fortsett med mønster etter diagram B. Tell ut fra midt på ermet

p r sammen, samtidig som det felles av.

hvor diagrammet begynner. På siste omgang i diagrammet,
felles 12 m av midt under ermet (= 2 merke-m og 5 m på hver

HETTEKANT

side) = 85 (89) 93 (97) m.

Strikk opp ca 20 m pr 10 cm med farge 3 på p 2,5 langs hetten.

Legg arbeidet til side og strikk et erme til.

Strikk glattstrikk fram og tilbake. Etter 1 cm lages det hull for
i-cord, ved å felle av 3 m som legges opp igjen på neste p.

BÆRESTYKKET

Hullene skal plasseres ca 3 cm etter starten og ca 3 cm før

Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket inn

slutten av kanten. Strikk til kanten måler ca 4 cm. Fell løst av.

på rundp nr 3,5 = 364 (396) 428 (460) m.

Brett kanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting. Legg

Omgangen begynner mellom bakstykket og venstre erme. Sett

kantene over hverandre nederst i splitten og sy til.

et merke i hver sammenføyning.
Strikk mønster etter diagram C.

I-CORD

Samtidig, på 1. omgang, felles det til raglan slik: Strikk til 3 m før

Legg opp 4 m med farge 3 på strømpep nr 2,5 og strikk rundt

hvert merke. Ta 1 m r løs av, 1 r, trekk den løse m over, 2 r, strikk

slik: *Skyv m til høyre på p, stram tråden på baksiden og strikk

2 r sammen = 8 m felt. NB! Fell med den fargen som passer

4 r*, gjenta fra *-* til i-corden måler ca 90 cm eller ønsket

best i mønsteret, men de 2 r i midten strikkes alltid med den

lengde. Fell av.

aktuelle bordens bunnfarge.
NB! For å få mønsteret symmetrisk på hvert stykke markeres midt-m.

MONTERING

Tell ut fra midt-m på hvert stykke hvor diagrammet begynner.

Sy sammen under ermene. Trekk i-corden i løpegangen.

Fortsett med mønster etter diagram D1 over ermets m
og D2 på for- og bakstykkets m. Avslutt arbeidet i glattstrikk

HALSKANT

med farge 1.

Hvis genseren skal strikkes uten hette, strikkes det opp ca 114 (120)

Samtidig felles det til raglan på hver omgang 0 (4) 6 (8) ganger

126 (132) m med p nr 2,5 langs halskanten, inkludert m som står

og videre på hver 2. omgang til det er felt i alt 24 (26) 27 (28)

på p og maskeholder. M-tallet må være delelig med 3.

ganger = 172 (188) 212 (236) m. Strikk 1 omgang uten felling

Strikk 7 cm rundt med mønster etter diagram A. Fell av.

og klipp garnet.

Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

Sett 19 (21) 23 (25) m midt foran på en maskeholder til hals.
Omgangen starter nå etter m de avsatte m. Strikk videre fram
og tilbake. Fortsett å felle til raglan på hver 2. p ytterligere 3 (4)

I-CORD

5 (6) ganger, samtidig som det felles til hals i hver side på hver
2. p 4,3,2, m og videre 1 m til raglanfellingene er ferdige.
Strikk 3 p glattstrikk, samtidig som det på 2. p felles jevnt fordelt
til 80 (82) 84 (86) m.
La m stå på p.
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S

B

C

M-L

Midt-m

Midt-m





D2 - bol

L-XL

Gjenta

Gjenta

XXL Start bol

Gjenta

Farge 3

Farge 2

Farge 1

Vr på retten, r på vrangen

R på retten, vr på vrangen

Gjenta

A

D1 - erme

Midt-m

Midt-m

DIAGRAM A, B, C, D1, D2

4





Garn brukt
i denne oppskriften
STERK egner seg like godt til bruksplagg
til store og små, som til sokker og gen
sere. Dette 4-trådsgarnet strikkes på pinne
3,5. Garnet finnes både i melerte og ensfargede nyanser i godt avstemte farger.

STERK
40 % alpakka
40 % merinoull 20 % nylon
Produsert i Peru

TIPS: Alpakka er tre ganger varmere enn
saueull, og nylon-forsterkningen øker
slitestyrken. Mini Sterk er en tynnere
utgave av Sterk. Fargene er samstemte,
så nå kan du f.eks. strikke jakke i Sterk og
skjørt i Mini Sterk.
Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka, støtter du Mirasolskolen i Peru.
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3,5

22
50 gram = ca 137 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•
•

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

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at
du alltid skal følge strikkefastheten som
er oppgitt i oppskriften.

Se også genser til dame | 20-15
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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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dustorealpakka.no

dalegarn.no

gjestal.no

hoy.no

13
14
15

#ORANSJESKJERF
camillapihlstrikk.no

gullungengarn.no

oransjeskjerf.no
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yarnmade.n o
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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YOUTUBE.COM/HOUSEOFYARN

ISSUU.COM/HOUSEOFYARN
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