
Du Store Alpakka - en del av 

MOLLY
JAKKE
DSA 30-06 | STERK



2

MOLLY JAKKE

DSA 30-06

© 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: Anita Hamremoen

DESIGN 

Birte Aartun

GARN

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

50 gram = ca 137 meter

STØRRELSER 

XS (S) M (L) XL XXL

PLAGGETS MÅL

Overvidde 87 (95) 100 (105) 109 (117) cm

Hel lengde 50 (51) 52 (53) 54 (55) cm uten blondekanten

Ermelengde 43 (44) 44,5 (45) 45,5 (46,5) cm eller ønsket 

lengde, uten blondekant

GARNFORBRUK

Farge 1 300 (300) 350 (350) 350 (400) g

Farge 2 50 g i alle størrelser

Farge 3 50 g i alle størrelser

Farge 4 100 (150) 150 (150) 150 (150) g

Farge 5 50 g i alle størrelser

FARGER

Farge 1 Grå melert 822

Farge 2 Vårgrønn melert 895

Farge 3 Koks melert 807

Farge 4 Natur 806

Farge 5 Mørk rød 819

NB! Vi har oppdatert fargene i denne oppskriften 

da originalfargene har gått ut av produksjon. 

Derfor kan fargene avvike noe fra bildet.

PINNEFORSLAG 

Stor og liten rundp og strømpep nr. 3 og 3,5

Heklenål nr. 3

STRIKKEFASTHET 

22 m glattstrikk = 10 cm i bredden

Alternativt garn: ALPAKKA TWEED CLASSIC

  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

Oppskriften er originalt strikket med garnet Bling. 

Dette garnet har dessverre gått ut av produksjon, 

men oppskriften kan fint strikkes uten.
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Kantene nederst på bolen og ermene strikkes først, deretter 

strikkes det opp masker langs den ene siden av disse 

kantene, og bolen og ermene strikkes rundt. Etter at det er 

felt til ermehull, settes alle delene inn på samme pinne og 

det strikkes rundfelling med fellinger som vist i diagrammet. 

Når koften er ferdig strikket, klippes det opp i klippemaskene 

midt foran. Deretter strikkes det opp masker langs forkantene 

og det strikkes riller med en heklet kant på til slutt.

BLONDEKANTER

Det skal strikkes blondekanter nederst på bolen og ermene.

Disse kantene strikkes på tvers, og deretter strikker man opp 

masker til bolen og ermene langs den ene langsiden. Strikk 

2 kanter som måler ca. 21 (21) 22 (22) 22 (23) cm (én til hvert 

erme), og 1 kant som måler ca. 87 (95) 100 (105) 109 (117) 

cm (til bolen).

Blondekanten strikkes slik:

Legg opp 11 m med farge 4 på p nr. 3 og strikk slik:

1. p (retten): 5 r, 2 m rett sammen, 1 kast, 4 r.

2. p: 2 r, 2 m rett sammen, 1 kast, 3 r, 1 kast, 2 m rett 

sammen, 1 kast, 2 r = 12 m.

3. p: 6 r, 2 m rett sammen, 1 kast, 4 r.

4. p: 2 r, 2 m rett sammen, 1 kast, 4 r, 1 kast, 2 m rett 

sammen, 1 kast, 2 r = 13 m.

5. p: 7 r, 2 m rett sammen, 1 kast, 4 r.

6. p: 2 r, 2 m rett sammen, 1 kast, 5 r, 1 kast, 2 m rett 

sammen, 1 kast, 2 r = 14 m.

7. p: 8 r, 2 m rett sammen, 1 kast, 4 r.

8. p: 2 r, 2 m rett sammen, 1 kast, 10 r.

9. p: Fell av 3 m, 4 r (= 5 m på høyre p), 2 m rett sammen, 

1 kast, 4 r = 11 m.

Gjenta 2.–9. p fortløpende. Avslutt med 1 hel rapport ved

oppgitt lengde.

BOLEN

Strikk opp 192 (210) 220 (230) 240 (258) m med farge 1 og p 

nr. 3,5 langs den rette kanten av den lengste blondekanten.

Legg opp 6 nye m i enden av p (= klippemasker, disse 

maskene strikkes alltid vr, også på rundfellingen. De markerer 

begynnelsen på omg, strikkes ikke med i mønsteret og 

regnes ikke med i masketallet. Der det strikkes med flere 

farger, strikkes de 6 klippem slik: 1. omg.* Strikk 1 m med 

farge 1, 1 m med farge 2, gjenta fra * - *. 2. omgang: 

* Strikk 1 m med farge 2, 1 m med farge 1, gjenta fra *-*. ). 

Fortsett nå rundt i glattstrikk, samtidig som det settes en 

maske markør etter den 48. (52.) 55. (57.) 60. (64.) m og etter 

den 144. (158.) 165. (173.) 180. (194.) m på omg = 48 (52) 55 

(57) 60 (64) m på hvert av forstykkene, og 96 (106) 110 (116) 

120 (130) m på bakstykket. Strikk rett opp i glattstrikk i 32 (33) 

33 (34) 35 (35) cm. Strikk neste omg til det gjenstår 2 (2) 2 (3) 

3 (4) m før den første maskemarkøren, fell av 4 (4) 4 (6) 6 (8) 

m til ermehull. Fell av på den samme måten ved den andre 

maskemarkøren = 46 (50) 53 (54) 57 (60) m på hvert av 

forstykkene og 92 (102) 106 (110) 114 (122) m på bakstykket. 

Legg arb til side og strikk ermene.

ERMER

Strikk opp 48 (48) 50 (50) 50 (52) m med farge 1 på p nr. 3,5 

langs en av de korte blondekantene. Sett 1 maskemarkør i 

begynnelsen av omg og strikk rundt i glattstrikk. Samtidig skal 

det økes 1 m på hver side av maskemarkøren på hver 7. (7.) 6. 

(6.) 5. (5.) omg 13 (15) 16 (18) 20 (23) ganger = 74 (78) 82 (86) 

90 (98) m. Fortsett å strikke rett opp til ermet måler 43 (44) 

44,5 (45) 45,5 (46,5) cm (ikke inkl. blondekanten). Strikk til det 

gjenstår 2 (2) 2 (3) 3 (4) m før maskemarkøren, fell av 4 (4) 4 

(6) 6 (8) m til ermehull. Legg arb til side og strikk et erme til .

RUNDFELLING

Nå skal alle delene strikkes inn på samme p i denne 

rekkefølgen:

Høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme, 

venstre forstykke = 324 (350) 368 (378) 396 (422) m på 

p. Strikk 0 (0) 1 (2) 3 (5) omg glattstrikk over alle m, og 

strikk så mønster med fellinger som vist i diagrammet. Når 

diagrammet er strikket ferdig er det 145 (149) 153 (157) 161 

(165) m på p. Fell av de 6 klippem. Skift til p nr. 3 og strikk 6 p 

r frem og tilbake, samtidig som det felles 33 m jevnt fordelt 

på den 2. p fra retten = 112 (116) 120 (124) 128 (132) m. Fell av.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

MONTERING

Marker midten av klippemaskene med en tråkletråd.

Sy 2 sømmer med maskin på hver side av denne tråden og 

klipp så opp langs den.

Stolper: Med farge 4 og p nr. 3, strikkes det opp m langs 

forkanten (innenfor klippem) på det venstre forstykket.

Begynn øverst i halsen og strikk opp masker helt ned til 

enden av blondekanten. Hopp over ca. hver 4.–5. omg når 

du strikker opp masker slik at kanten hverken strammer seg 

eller bølger.

Strikk 6 p rillestrikk (= r på retten, r på vrangen) og fell av. Sett 

merker for 5 knapper langs den venstre stolpen. Den øverste 

midt ut fra halskanten, den nederste ca. 2 cm opp fra den 

nederste kanten, og de øvrige jevnt fordelt mellom disse.

Strikk en tilsvarende kant langs det høyre forstykket, men 

begynn nederst på blondekanten og avslutt øverst i halsen.

Samtidig på den 3. p skal det strikkes knapphull som stemmer 

overens med merkene på den venstre stolpen. Knapphullene 

strikkes slik: 2 r sammen, 1 kast. Kastene strikkes r på neste p.

Heklekant: Med heklenål nr. 3 og farge 4, fest tråden nederst 

på stolpen på det høyre forstykket. *Hekle 5 lm, hopp over 

ca. 1 m, hekle 1 kjm i neste m*, gjenta fra *-* opp langs 

høyre stolpe, rundt halsringningen og ned igjen langs venstre 

stolpe.

Pass på at du får 1 kjm i hvert hjørne av halsringingen, tilpass 

evt. antallet m du hopper over. Sy sammen under ermene. 

Brett inn klippekanten og sy den pent til. Dekk den med et 

skråbånd eller en stoffremse til belegg. Fest alle trådene. 

Damp arb lett.

Sy i knapper.

DIAGRAM  

Farge 1

Farge 2

Farge 3

Farge 4

Farge 5

Fell 36 (40) 44 (44) 48 (52) m jevnt fordelt på omg = 145
(149) 153 (157) 161 (165) m

Fell 42 (46) 50 (58) 62 (66) m jevnt fordelt på omg = 181 
(189) 197 (201) 209 (217) m

Fell 25 (33) 29 (29) 37 (45) m jevnt fordelt på omg = 261
(277) 293 (293) 309 (325) m

Fell 38 (42) 46 (34) 38 (42) m jevnt fordelt på omg = 223
(235) 247 (259) 271 (283) m

Fell  31 (31) 43 (43) 43 (43) m jevnt fordelt på omg = 286
(310) 322 (346) 370 m 

Fell 7 (9) 3 (13) 7 (9) m jevnt fordelt på omg = 317 (341)
365 (365) 389 (413) m


