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FANATUNIKA

DG 309-11D

DESIGN 

Dale Garn

GARN

ALPAKKA 100 % alpakka, 50 gram = ca 133 meter

STØRRELSER 

(2) 4 (6) 8 (10) 12 år

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

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

Lengde (50) 54 (58) 62 (66) 70 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 (2) 3 (3) 4 (4) 5 nøster

Farge 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 nøster

FARGER

Farge 1 Dus rose 9915

Farge 2 Halvbleket hvit 0010

PINNEFORSLAG 

Nr 3 og 3,5

STRIKKEFASTHET

25 m x 28 omg glattstrikk og mønster = 10 cm x 10 cm

Alternativt garn: ALPAKKA FORTE, 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
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FOR - OG BAKSTYKKE

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

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

nr 3,5. Strikk rundt Mønster A til hele arb måler ca (33) 36 (39) 

42 (45) 48 cm, slutt etter nest siste omg i Mønster A. 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 bakstykke. Så skal det legges opp m til ermehull: 

Fortsett med frg 1. Strikk bakstykkets m, legg opp (62) 66 (70) 

72 (76) 80 m, strikk forstykkets m, legg opp (62) 66 (70) 72 

(76) 82 m = (274) 294 (314) 326 (346) 366 m.

BÆRESTYKKE MED RUNDFELLING

Sett et merke mellom bakstykket og høyre erme = omg 

begynnelse. Strikk rundt Mønster B. Pass på at pil for ‘midt 

foran’ kommer midt på forstykket. Fell ved pilene som vist 

i diagr i høyre side. Piler i venstre side viser siste omg som 

strikkes i mønster for valgt str.

HALSKANT

Skift til p nr 3 og frg 1 for str 2-6-10 år el fortsett med frg 1 for 

str 4-8-12 år. Strikk 1 omg r hvor det felles (16) 18 (8) 2 (2) 2 m 

jevnt fordelt = (74) 78 (82) 88 (94) 100 m igjen. Strikk rundt 1 

vridd r, 1 vr (2 ½) 2 ½ (2 ½) 3 (3) 3 cm. Fell passe løst av med 

r og vr m.

KANT RUNDT ERMEHULL

Strikk opp 12-13 m pr 5 cm med frg 1 og p nr 3 rundt 

ermehullet. Strikk rundt 1 vridd r, 1 vr ca 2 cm. Fell passe løst 

av med r og vr m.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

DIAGRAM  

1.omg = (274) 294 (314) 326 (346) 366 m 
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Mønster A 

midt på ermet

fell (22) 18 (14) 14 (10) 6 m jevnt fordelt
= (252) 276 (300) 312 (336) 360 m igjen

fell (24) 24 (24) 24 (36) 36 m jevnt fordelt
= (228) 252 (276) 288 (300) 324 m igjen

fell (24) 24 (30) 30 (30) 36 m jevnt fordelt
= (204) 228 (246) 258 (270) 288 m igjen

fell (48) 60 (66) 66 (66) 72 m jevnt fordelt
= (156) 168 (180) 192 (204) 216 m igjen

fell (18) 24 (24) 30 (30) 30 m jevnt fordelt
= (138) 144 (156) 162 (174) 186 m igjen

fell (24) 24 (24) 24 (30) 30 m jevnt fordelt
= (114) 120 (132) 138 (144) 156 m igjen

fell 24 m jevnt fordelt for alle str
= (90) 96 (108) 114 (120) 132 m igjen

fell (18) 12 (6) 12 m jevnt fordelt
= (90) 102 (114) 120 m igjen

fell (12) 12 (6) m jevnt fordelt
= 90 (102) 114 m igjen

fell 6 (6) m jevnt fordelt
= (96) 108 m igjen

  fell (6) m jevnt fordelt
= 102 m igjen

8

gjentamidt foran

  = Frg 1
  = Frg 2


