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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.

DESIGN 

Dale Garn

GARN

ALPAKKA FORTE 80 % alpakka,

20 % nylon, 50 gram = ca 133 meter

STØRRELSER 

(2) 4 (6) 8 (10) 12 år

PLAGGETS MÅL

Overvidde (65) 70 (75) 80 (84) 89 cm

Lengde (38) 42 (46) 49 (52) 55 cm

Ermelengde (26) 29 (32) 35 (38) 41 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 (2) 3 (3) 4 (4) 5 nøster

Farge 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 nøster

FARGER

Farge 1 Indigo melert 708

Farge 2 Natur 711

PINNEFORSLAG 

Stor og liten og strømpep nr 3 og 3 ½

STRIKKEFASTHET 

25 m x 30 omg glattstrikk, 28 omg mønster på p nr 3,5 

= 10 x 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

frg = farge, m=maske, r = rett, vr = vrang, 

omg = omgang(er), p = pinner, arb = arb, str=størrelse,

beg=begynn, diagr=diagram

Foto: Janneche Strønen, Fana Fotostudio, Repro: Kai Hansen Trykkeri
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FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp med frg 1 på p nr 3 (162) 174 (186) 198 (210) 222 m.

Strikk rundt 1 r, 1 vr (1 ½) 1 ½ (1 ½) 2 (2) 2 cm. Skift til p nr 3 ½.

Strikk rundt Mønster A og deretter Mønster B til hele arb 

måler ca (24) 26 (28) 29 ½ (30 ½) 32 cm, slutt etter nest siste 

omg i Mønster B. Strikk siste omg i mønsteret og fell (6) 6 (6) 

8 (8) 8 m i hver side til ermehull. Det skal nå være (75) 81 (87) 

91 (97) 103 m igjen til for - og bakstykket. Legg arb til side og 

strikk ermene.

ERMER

Legg opp med frg 1 på p nr 3 (38) 40 (42) 44 (46) 48 m og 

strikk rundt vrangbord 1 r, 1 vr like langt som på for - og 

bakstykket.

Øk på siste omg 1 m for alle str. Skift til p nr 3 ½. Strikk rundt 

Mønster A, deretter Mønster B. Pass på at pil for ’midt på 

ermet’ kommer midt oppå ermet. Men, øk hele tiden 1 m i 

beg og slutten på omg hver (1 ½) 1 ½ (1 ½) 1 ½ (2) 2 cm 

(14) 15 (16) 17 (18) 19 ganger. De nye m strikkes inn i mønster 

etter hvert som de passer. Øk deretter 1 m = (68) 72 (76) 80 

(84) 88 m. Strikk til ermet måler oppgitt lengde og slutt på 

samme sted i Mønster B, som på for-og bakstykket Strikk 

siste omg i mønsteret hvor det felles (6) 6 (6) 8 (8) 8 m midt 

under ermet = (62) 66 (70) 72 (76) 80 m igjen. Strikk et erme 

til på samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett bakstykket, ene ermet, forstykket og andre ermet inn 

på samme rundp nr 3 ½ = (274) 294 (314) 326 (346) 366 

m. Sett et merke mellom alle 4 sammenføyningene. Omg 

beg mellom høyre erme og bakstykket. Fortsett rundt med 

Mønster C (etter Mønster C gjentas Mønster D) tell deg ut til 

siden slik at pil for ‘midt foran’ kommer midt foran, midt bak 

og midt på hvert erme. På 2. omg felles det til raglan på hver 

side av hvert merke ved å strikke 2 r sammen etter merket 

og 2 vridd r sammen før merket = 8 m felt på omg. Fell på 

samme måte annen hver omg til i alt (17) 19 (21) 23 (25) 27 

fellinger = (41) 43 (45) 45 (47) 49 m på forstykket. Det skal nå 

felles til halsen, det blir penest å felle på en omg uten lus. På 

neste p fra retten felles de midterste (13) 13 (15) 15 (17) 19 m 

for halsen, samtidig som det felles til raglan som før over de 

øvrige m. Fortsett fram og tilbake og fell videre av for halsen 

3,2 m for alle str samtidig som raglanfellingen fortsettes som 

før. Deretter felles det 1 m på hver side for halsen, samtidig 

med raglanfellinger, til halsfellingen møter raglanfellingen.

HALSKANT

Fortsett fram og tilbake til en hel ‘stripe’ (= 5 p) i Mønster 

D er ferdig strikket. Skift til frg 1 og p nr 3 (eller fortsett i frg 

1) og strikk opp m langs halsfellingen ca 12-13 m pr 5 cm, 

masketallet må være delelig med 2. Strikk rundt 1 r, 1 vr til 

halskanten måler ca (5) 5 (6) 6 (7) 7 cm og fell passe løst av 

med r og vr m. Brett halskanten mot vrangen og sy pent til på 

vrangen. Sy sammen under ermene.

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