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© 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.

TIPS!

Fellinger og økinger i siden, felling til V-utringning foran

og felling til ermehull foregår samtidig, les hele 

oppskriften før du begynner å strikke. Er kun ett 

maskeantall oppgitt gjelder dette for alle størrelser.

Foto: Nils Skogstrøm, Repro: Kai Hansen Trykkeri

DESIGN 

KK & Dale Garn

GARN

ALPAKKA FORTE 80 % alpakka, 20 % nylon,

50 gram = ca 133 meter

STØRRELSER 

(S) M (L) XL

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca (98) 104 (110) 116 cm

Lengde ca (79) 81 (83) 85 cm

Ermelengde ca (47) 48 (49) 50 cm

GARNFORBRUK

(10) 11 (12) 13 nøster

FARGE

Latte beige melert 701

PINNEFORSLAG 

Stor rundp og strømpep nr 2,5 og 3

Liten rundp nr 3

TILBEHØR 

5 perlemorsknapper

STRIKKEFASTHET 

25 m glattstrikk = 10 cm

Alternativt garn: ALPAKKA, ALPAKKA SPACE DYE

  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,

arb = arbeid, beg = begynn, pga = på grunn av
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FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp med p nr 2,5 (253) 269 (285) 301 m. Strikk fram 

og tilbake 1 r, 1 vr 6 cm. Skift til p nr 3, fell 1 m på p og sett et 

merke i hver side med (124) 132 (140) 148 m til bakstykket og 

(64) 68 (72) 76 m til hvert forstykke. Fortsett fram og tilbake i 

glattstrikk til arb måler (8) 9 (10) 11 cm. Fell 1 m på hver side 

av hvert sidemerke hver 6. p 12 ganger = (100) 108 (116) 124 

m igjen til bakstykket og (52) 56 (60) 64 m igjen til hvert 

forstykke. Strikk videre uten felling til arb måler (33) 34 (35) 36 

cm. Nå beg fellingene til V-hals på forstykkene. Fell 1 m i beg 

av hver 5. p 11 ganger, hver 6. p 4 ganger og hver 8.p 

4 ganger.

Men, når arb måler (35) 36 (37) 38 cm skal det økes i sidene 

slik: Øk 1 m på hver side av hvert sidemerke hver 6. p 8 

ganger = (116) 124 (132) 140 m til bakstykket. Det oppgis bare 

masketall til bakstykket da masketall til forstykkene vil kunne 

variere litt pga V-halsfellingen. Strikk til arb måler (55) 56 

(57) 58 cm. Fell av 5 m før og etter hvert sidemerke = 10 m 

felt under hvert erme og strikk hver del ferdig for seg.

BAKSTYKKET

Fortsett fram og tilbake med glattstrikk og fell i beg av hver p 

(2,2,1,1) 2,2,2,1 (2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1,1 m = (94) 100 (106) 112 m 

igjen. Strikk til arb måler (18) 19 (20) 21 cm fra delingen og fell 

av de midterste 20 m. Strikk hver side for seg og fell videre av 

for nakken på annenhver p 3,2,2 m = (30) 33 (36) 39 m igjen 

til skulder.

Skrå skulder, høyre side: Fell av i beg av annen hver p 

(7,7,7,6,3) 7,7,7,7,5 (8,7,7,7,7) 8,8,8,8,7 m. Strikk andre side på 

samme måte, men motsatt.

Høyre forstykke: Fell til ermehull i venstre side som på 

bakstykket. Strikk til ermehullet måler (21) 22 (23) 24 cm.

Skrå skulder: Fell som på bakstykket. Strikk venstre forstykke 

på samme måte, men motsatt.

ERMER

Legg opp med p nr 2,5 (48) 52 (56) 60 m og strikk rundt 1 r, 

1 vr 6 cm. Skift til p nr 3 og fortsett rundt i glattstrikk og øk 

1 m først og sist på omg med 2 m mellom ca hver 2,5 cm 

15 ganger = (78) 82 (86) 90 m. Strikk til arb måler oppgitt 

lengde. Del arb midt under og strikk videre fram og tilbake 

samtidig som det felles til ermetopp slik: Fell i beg av hver p 

3,3,2,2,1,1,1 m. Fell videre 1 m i hver side hver 3.p (4) 6 (8) 10 

ganger, 2 m hver annen p 5 ganger og 3 m 2 ganger. Fell av 

de resterende 12 m. Strikk et erme til på samme måte.

LOMMER

Legg opp 37 m på p nr 3. Strikk glattstrikk fram og tilbake til 

lommen måler 14 cm. Skift til p nr 2,5 og fortsett fram og 

tilbake med 1 r, 1 vr 3 cm = lommen måler 17 cm. Fell passe 

løst av med r og vr m. Strikk en lomme til på samme måte.

MONTERING

Sy sammen på skulderne.

Venstre forkant: Beg midt bak i nakken. Strikk opp m med 

p nr 2,5 langs forkanten, ca 25 m pr 10 cm. Strikk fram og 

tilbake 1 r, 1 vr til kanten måler ca 3 cm. Fell passe løst av 

med r og vr m.

Høyre forkant: Strikkes på samme måte som venstre 

forkant, men beg nederst i høyre side og strikk opp like 

mange m som på venstre side. Lag 5 knapphull over 3 m 

midt på forkanten, det nederste ca 3 cm fra kanten og det 

øverste der V-halsfellingen begynte. De øvrige med jevne 

mellomrom mellom disse. 

Sy lommene til forstykkene, se bildet. Sy i knappene.

Sy i ermene. Fest midt på ermet midt på skulderen og sy hver 

side for seg.

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


