
Du Store Alpakka - en del av 

ADVENTSDRØM 
DUKKETØY
DSA 73-32 | ALPAKKA TWEED



2

ADVENTSDRØM DUKKETØY

DSA 73-32

© 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.

FOTO: MARIANNE WITH NOR/LJOSFOTO.NO @LJOSFOTO 

STYLING: MONICA NORSETH @TUSENOGEN_MASKE

DESIGN 

Monica Norseth, @tusenogen_maske

GARN

ALPAKKA TWEED 50 % Alpakka, 

30 % merinoull, 20 % Donegal, 

50 gram = ca 80 meter

STØRRELSER 

Dukke 42-45 cm

PLAGGETS MÅL

Kjole 

Overvidde ca 31 cm

Hel lengde midt foran ca 27 cm

Ermelengde ca 10 cm

Lue 

Lengde ca 35 cm

Sokker 

Lengde ca 12,5 cm

GARNFORBRUK

Kjole, lue, sokker & votter

Farge 1  2 nøster

Farge 2  2 nøster

FARGER

Farge 1  Grå 101

Farge 2  Rød 120

PINNEFORSLAG 

Liten rundp nr 4 og 4,5

Strømpep nr 4,5

Heklenål nr 3,5 og 5

TILBEHØR 

Elastikk til votter

STRIKKEFASTHET

19 m glattstrikk på p nr 4,5 = 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.

FORKORTELSER

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

1. P/OMGANG: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut p/

omgangen.

2. p/omgang: Strikk r over vr og vr over r.

Gjenta 2. p/omgang.

KJOLE

Først strikkes skjørtet ovenfra og ned. Til slutt strikkes 

forog bakstykket, ermene og bærestykket nedenfra og 

opp.

PROVISORISK OPPLEGG

Bruk heklenål nr 5 og legg løst opp ca 73 lm med

en kontrasttråd i tilsvarende tykkelse til ALPAKKA TWEED. 

Klipp av garnet, men trekk ikke trådenden gjennom m. Strikk 

opp 70 m med farge 1 og p nr 4,5 fra vrangen av lm-snoren, 

se egen forklaring.

SKJØRTET

Strikk rundt i glattstrikk til arbeidet måler 2 cm. Sett et merke

i hver 10. m i omgangen = 7 merke-m. Øk på neste omgang

slik: Øk 1 m før hver merke-m ved å ta tverrtråden mellom

2 m på venstre p og strikke den vridd r = 77 m. Gjenta

økningene på hver 3. omgang i alt 8 ganger = 126 m.

Strikk til arbeidet måler 10 cm. Strikk mønster etter diagram

A og deretter 2 cm perlestrikk. Fell av med r m.

FOR- OG BAKSTYKKET

Stikk p inn i høyre m-ledd på alle ALPAKKA TWEED

m i oppleggskanten = 70 m. Rekk opp den heklede 

lm-snoren. Sett et merke i hver side med 35 m til for- og 

bakstykket. Sett også et merke til å måle etter videre. Strikk 

rundt i glattstrikk, samtidig som det felles 4 m ved å strikke 

2 vridd r sammen før hvert sidemerke og 2 r sammen etter 

hvert sidemerke. Gjenta fellingene på hver 3. omgang i alt 3 

ganger = 58 m. Strikk til arbeidet måler 5 cm fra merket. Fell 

av 2 m på hver side av sidemerkene til ermehull = 25 m til 

for- og bakstykket. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 20 m med farge 1 på strømpep nr 4,5 og strikk

3 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Sett et merke rundt 1.

m = merke-m. Strikk 2 omganger glattstrikk. Øk 1 m på hver

side av merke-m ved å ta tverrtråden mellom 2 m på venstre

p og strikke den vridd r. Gjenta økningene på hver 5. omgang

i alt 3 ganger = 26 m. Strikk til arbeidet måler 10 cm. Fell

av 4 m midt under ermet = 22 m. Legg arbeidet til side og 

strikk et erme til.

BÆRESTYKKET

Sett alle delene innpå rundp nr 4,5: Venstre erme, forstykket,

høyre erme og bakstykket = 94 m. Omgangen begynner bak

på venstre skulder. Strikk mønster etter diagram B og fell som

diagrammet viser = 48 m. Strikk 2 cm vrangbordstrikk med 1 

r,

1 vr og farge 1. Fell løst av i med r og vr m.

MONTERING

Sy sammen under ermene.

1. 2.

4.3.

PROVISORISK OPPLEGG

Legg opp lm, her vist på retten. Slik ser vrangen ut. Begynn 1-2 m inn fra
enden og strikk opp m fra “tverrtrådene”.

NB! Trekk ikke tråden gjennom
den siste løkken i lm-snoren.

Stikk p inn i høyre m-ledd og
rekk opp lm-snoren.
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LUE

Legg opp 50 m med farge 1 på strømpep nr 4 og strikk

4 omganger vrangbord med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 4,5 og farge

2. Strikk glattstrikk til arbeidet måler 11 cm. Sett et merke i 

hver side med 25 m til hver del. Fell på neste omgang ved å 

strikke 2 r sammen før hvert merke og 2 vridd r sammen etter 

hvert merke = 46 m. Gjenta fellingene på hver 5. omgang 

til det gjenstår 10 m. Strikk 4 omganger glattstrikk og fell på 

neste omgang ved å strikke 2 og 2 m r sammen omgangen 

rundt. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de resterende 

5 m.

MONTERING

Lag en dusk i farge 1 og fest den til toppen av luen.

Hekle knytebånd med farge 2 og heklenål nr 3,5 slik: 

Fest tråden med 1 kjm på vrangen på den første omgangen 

på luen. Hekle ca 55 lm, snu og hekle 1 kjm i hver lm tilbake. 

Hekle en snor til på andre siden av luen.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

DIAGRAM  

SOKKER

Legg opp 20 m med farge 2 på strømpep nr 4,5. Strikk

7 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Strikk 5 cm glattstrikk

og fell deretter slik: Strikk 2 og 2 m r sammen = 10 m. Strikk

1 omgang uten fellinger og fell på neste omgang ved å 

strikke 2 og 2 m r sammen. Klipp av garnet og trekk tråden 

gjennom de resterende 5 m. Strikk en sokk til.

  Farge 1
  Farge 2

Gjenta

Fell 22 m jevnt fordelt = 72 m

*Strikk 4 r, 2 r sammen*, gjenta fra *−* ut omgangen = 60 m
*Strikk 3 r, 2 r sammen*, gjenta fra *−* ut omgangen = 48 m

LANG DUSK

1. 2. 3.


