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DESIGN 

Trine Lise Høyseth

GARN

ALPAKKA MAGIC 63 % alpakka, 37 % polyamid, 

50 gram = ca 150 meter

STØRRELSER

XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 88 (93) 98 (107) 116 (124) 133 (142) cm 

Hel lengde midt foran ca 54 (56) 58 (60) 62 (65) 67 (69) cm 

Ermelengde ca 48 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK 

Farge 1 6 (7) 7 (8) 9 (10) 11 (12) nøster

Farge 2 1 (1) 1 (1) 1 (2) 2 (2) nøster

Farge 3 1 (1) 1 (1) 1 (2) 2 (2) nøster

FARGER

Farge 1 Eføygrønn 314

Farge 2 Varm brun 334

Farge 3 Hvit 303

PINNEFORSLAG 

Stor og liten rundp og strømpep nr 4 og 5

STRIKKEFASTHET 

18 m og 22 omganger glattstrikk og mønster 

på p nr 5 = 10 x 10 cm 

  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.

Oppskrift utarbeidet av Hrönn Jónsdóttir

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BOLEN 

Legg opp 159 (168) 174 (192) 207 (222) 240 (255) m med 

farge 1 på rundp nr 4. 

Strikk 6 cm vrangbord rundt med 2 vr, 1 vridd r. Skift til p nr 5. 

Strikk 1 omgang med 2 r, 1 vridd r. 

Videre strikkes glattstrikk, samtidig som det på 1. omgang 

økes 1 (0) 2 (0) 1 (2) 0 (1) m jevnt fordelt = 160 (168) 176 (192) 

208 (224) 240 (256) m. Sett et merke rundt 1 m i hver side 

med 79 (83) 87 (95) 103 (111) 119 (127) m mellom merkene til 

for- og bakstykket. 

Når arbeidet måler 34 (35) 37 (38) 40 (41) 43 (44) cm, 

felles 9 m i hver side til ermehull (= merke-m + 4 m på 

hver side) = 71 (75) 79 (87) 95 (103) 111 (119) m til for- og 

bakstykket. 

Legg arbeidet til side, og strikk ermene. 

For oppskrift på bukse se DSA 108-03

For oppskrift på tøfler se GG 294-15
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ERMENE 

Legg opp 36 (36) 39 (39) 42 (42) 45 (45) m med farge 1 på 

strømpep p nr 4. 

Strikk 7 cm vrangbord rundt med 2 vr, 1 vridd r. Skift til p nr 5. 

Strikk 1 omgang med 2 r, 1 vridd r. Videre strikkes glattstrikk, 

samtidig som det på 1. omgang økes 12 (12) 9 (9) 14 

(14) 11 (11) m jevnt fordelt = 48 (48) 48 (48) 56 (56) 56 (56) m. 

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

Når arbeidet måler 12 cm, økes 1 m på hver side av merke-m, 

med øk 1 v etter merke-m og øk 1 h før merke-m. Gjenta 

økningene på hver 5. (4.) 4. (3.) 5. (4.) 4. (3.) cm i alt 7 (9) 9 (11) 

7 (9) 9 (11) ganger = 62 (66) 66 (70) 70 (74) 74 (78) m. 

Når arbeidet måler 48 cm, felles 9 m av midt under ermet 

(= merke-m + 4 m på hver side) = 53 (57) 57 (61) 61 

(65) 65 (69) m. Legg arbeidet til side, og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET 

Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket inn 

på rundp nr 5 = 248 (264) 272 (296) 312 (336) 352 (376) m. 

Videre begynner omgangene mellom bakstykket og venstre 

erme. 

Strikk 1 (3) 3 (5) 5 (8) 8 (11) omganger med farge 1, deretter 

mønster etter diagrammet = 93 (99) 102 (111) 117 (126) 

132 (141) m. NB! Tell ut fra midt foran, hvor diagrammet 

begynner. Strikk 1 omgang r med farge 1, og fell 3 (6) 6 (9) 14 

(15) 18 (24) m jevnt fordelt = 90 (93) 96 (102) 105 

(111) 114 (117) m. 

HALSKANT 

Skift til p nr 4, og strikk 7 cm vrangbordstrikk med 2 vr, 

1 vridd r. Fell av med r og vr ms. 

MONTERING 

Sy sammen under ermene. 

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

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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ØK 1 H OG 1 V

Øk 1 v: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i bakre m-lenke.

Øk 1 h: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i fremre m-lenke.


