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DESIGN 

Iselin Hafseld

GARN

MINI STERK 40 % alpakka, 40 % merinoull, 20 % nylon, 

50 gram = ca 166 meter

ALPAKKA WOOL 60 % alpakka, 40 % ren ny ull, 

50 gram = ca 166 meter

STØRRELSER

S-M (L-XL)

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Vidde nederst ca 267 (296) cm

Hel lengde ca 70 (72) cm

GARNFORBRUK

Farge 1 10 (11) nøster 

Farge 2 6 (7) nøster

Farge 3 3 nøster alle størrelser

FARGER

Farge 1 MINI STERK, Mørk gråblå 861

Farge 2 MINI STERK, Lys blå 848

Farge 3 ALPAKKA WOOL, Svart 526

PINNEFORSLAG

Stor og ekstra stor rundp nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET

27 m glattstrikk og mønster på p nr 3 = 10 cm

30 omganger glattstrikk og mønster på p nr 3 = 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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For oppskrift på lue se

Kant-m strikkes r på alle p. 

PONCHO

Legg opp 720 (800) m på rundp nr 2,5 med farge 2. 

Strikk 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr rundt. 

Strikk hullbord slik: *2 r sammen, 1 kast*. Gjenta fra *-* ut 

omgangen. Fortsett med 1 omgang vr, 1 omgang r, 

1 omgang vr, deretter 2 omganger vrangbordstrikk med 

1 r, 1 vr. Skift til p nr 3, og strikk 2 omganger glattstrikk. 

Fortsett med mønster etter diagram A. NB! Ved lange 

maskesprang bør trådene tvinnes på hver 5./6. m. Pass på at 

det ikke tvinnes på samme sted i omgangen etter. 

Samtidig, på omgang 13 i diagram A felles 20 m jevnt fordelt 

= 700 (780) m. Strikk ferdig diagram A, og fortsett med 

glattstrikk i farge 1. På 2. omgang felles 40 m jevnt fordelt 

= 660 (740) m. Gjenta fellingene på hver 3. cm 4 ganger til 

= 500 (580) m. Strikk til det ensfargede feltet måler 14 (15) cm. 

Strikk videre med mønster etter diagram B. Skift til farge 1, 

og strikk glattstrikk. På 2. omgang felles 80 m jevnt fordelt 

= 420 (500) m. Strikk videre med mønster etter diagram C. 

Samtidig, på omgang 26 felles 80 (100) m jevnt fordelt 

= 340 (400) m.

Strikk ferdig diagram C. Skift til farge 1, og strikk glattstrikk. 

På 2. omgang felles 80 (100) m jevnt fordelt = 260 (300) m. 

Strikk 1 omgang uten felling, og klipp garnet. 

Fell av 2 m midt foran til splitt. Omgangen starter nå etter 

disse m.

Strikk videre fram og tilbake med glattstrikk i farge 1 med 1 

kant-m i hver side. Etter 1 cm felles 20 m jevnt fordelt fra 

retten = 238 (278) m.

Gjenta fellingene på hver cm 5 (6) ganger til = 138 (158) m. 

Strikk 2 p glattstrikk. Samtidig, på siste omgang, felles 2 (2) m 

jevnt fordelt = 136 (156) m.

HALSKANT

Skift til p nr 2,5, og fortsett med farge 1. Strikk fram og tilbake slik: 

Fra retten: 1 r, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 3 r.

Fra vrangen: 1 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*, slutt med 2 vr, 1 r.

Strikk til arbeidet måler ca 9 cm. Fortsett med 

vrangbordstrikk. Strikk 2 p med farge 2, 3 p med farge 1, 

2 p med farge 3, 2 p med farge 2. Skift til farge 1, og strikk til 

arbeidet måler ca 15 cm. Fell av med r og vr m.

KANT LANGS SPLITTEN

Bruk p nr 2,5, og farge 1. Strikk opp ca 13-14 m pr 5 cm 

fra retten. 

Start fra bunnen av splitten, og fortsett opp langs halskanten. 

Strikk ca 2 cm glattstrikk fram og tilbake. Fell av. Brett kanten 

dobbel mot vrangen, og sy til slik at kant-m skjules. Strikk den 

andre siden på samme måte. Sy kantene sammen nederst i 

splitten.

MANSJETT

Sett et merke i hver side nederst, og strikk opp 30 (32) m på 

hver side av merket på strømpep 2,5 = 60 (64) m. 

Legg opp 8 nye m midt under = 68 (72 m). Strikk 14 cm 

vrangbord med 2 r, 2 vr rundt. Fell av med r og vr m. Strikk en 

mansjett til i den andre siden på samme måte.

FRYNSER

Knytt frynser nederst på ponchoen. Frynsene lages på 

følgende måte: Klipp 4 tråder i farge 2 til hver frynse, ca 26 

cm lange. Legg trådene dobbelt, bruk en heklenål til å trekke 

midten av trådene gjennom hullene slik at det dannes en 

løkke. Trekk trådene igjennom løkken, og stram til. 

Fest frynsene i hvert 2. hull.

SNOR

Legg opp 4 m på strømpep nr 2,5 med farge 1, og strikk 

rundt slik: *Skyv m til høyre på p, stram tråden på baksiden 

og strikk 3 r*, gjenta fra *-* til arbeidet måler ca 40 cm. 

Fell av. Strikk en snor til på samme måte. Fest en snor i hver 

side øverst i splitten, der halskanten starter.

DUSKER

Lag dusk på følgende måte: Klipp 10 tråder i hver farge til 

hver dusk, ca 26 cm lange. 

Knytt trådene sammen med farge 1 på midten, og brett 

bunten. Lag en surring ca 2 cm under bretten med farge 1. 

Lag en dusk til på samme måte. Fest en dusk nederst i hver 

snor.

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