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DESIGN 

Iselin Hafseld

GARN 

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

50 gram = ca 137 meter

STØRRELSER

Genser 

XS (S) M (L) XL

Lue 

XS-M (L-XL)

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 98 (105) 113 (120) 127 cm

Hel lengde ca 58 (60) 62 (64) 66 cm

Ermelengde ca 48 (48) 50 (50) 50 cm

GARNFORBRUK

Genser

17 (19) 21 (23) 25 nøster

Lue

3 (3) nøster

FARGE

Brent oransje 842

PINNEFORSLAG 

Stor og liten rundp og strømpep nr 5

Liten rundp nr 4

Hjelpep

STRIKKEFASTHET 

22 m flettestrikk med 2 tråder på p nr 5 = 10 cmt

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

GENSER

BAKSTYKKET

Legg opp 110 (118) 126 (134 ) 142 m med to tråder på p nr 5.

NB! Det er viktig at sidekantene blir strikket likt gjennom hele 

arbeidet. Strikk alltid første m på hver p r, og den siste m på 

hver p vr. Dette gir en fast og fin kant.

Strikk 3 p vrangbord med 1 r, 1 vr.

Strikk videre med denne inndelingen: Strikk 1 kantm r, 6 (10) 

14 (18) 22 m mønster etter diagram A, mønster etter diagram 

B (8 m), 14 m mønster etter diagram A, mønster etter 

diagram C (8 m), 10 m mønster etter diagram A, mønster 

etter diagram D (16 m), 10 m mønster etter diagram A, 

mønster etter diagram C (8 m), 14 m mønster etter diagram 

A, mønster etter diagram B (8 m), 6 (10) 14 (18) 22 m mønster 

etter diagram A, den siste m strikkes vr.

Strikk til det måler 55 (57) 59 (61) 63 cm. Skråfell til 

skulder i hver side på hver 2. p 11,11,11 (13,12,12) 14,14,13 

(15,15,15) 17,16,16 m. Stykket måler nå ca 58 (60) 62 (64) 

66 cm. Sett de resterende 44 m på en tråd. NB! For å få 

en fast avfellingskant på flettestrikk anbefales det å bruke 

dobbelfelling: Ta 1 m løs av, strikk 2 m r sammen, trekk den 

første m over de 2 sammen strikkede m.
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FORSTYKKET

Strikkes som bakstykket til det måler 50 (52) 54 (56) 58 cm.

Sett de midterste 20 m på en tråd, og strikk hver side opp for 

seg. Fell videre mot halsen på hver 2. p 3,3,2,2,2 (likt for alle 

størrelser). Samtidig, når arbeidet måler 55 (57) 59 (61) 63 cm 

felles det til skulder som på bakstykket.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 44 (44) 44 (52) 52 m med to tråder på strømpep 

nr 5. Strikk 3 omganger vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Strikk videre med denne inndelingen: 4 (4) 4 (8) 8 m mønster 

etter diagram C, 10 m mønster etter diagram A, mønster 

etter diagram D (16 m), 10 m mønster etter diagram A, 4 (4) 4 

(8) 8 m mønster etter diagram C. Etter 6 omganger økes 

2 m midt under ermet. Gjenta økningene på hver 2. cm 

(likt for alle størrelser), til i alt 86 (88) 90 (94) 98 m. Økingen 

følger diagram C og A. På de tre minste størrelsene fullføres 

først diagram C, deretter økes resten av ermet i diagram A. 

På de to største størrelsene starter økingen i diagram A.

Strikk til arbeidet måler ca 48 (48) 50 (50) 50 cm.

Fell av med r og vr m.

Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene. Pass på at maskene møtes r mot r 

og vr mot vr. Mål ermets vidde øverst og marker i sidene. 

Lag en splitt i hver side ca 16 (17) 18 (19) 20 cm lang, og sy 

sidesømmene sammen opp til ermehullet. Sy i ermene og 

følg med slik at sømmen på bolen foran og bak blir rett og fin.

HALSKANT

Halsen strikkes over 100 m (likt for alle størrelser) med 

2 tråder på p nr 5. Ta først de 44 m fra bakstykket inn på p, 

strikk opp 18 m på hver side av de 20 m fra forstykket. Forsett 

med diagram D (16 m) midt foran og bak. De 34 m som er 

imellom på hver side strikkes i diagram A. Strikk til halsen 

måler ca 10 cm.

Strikk 2 omganger med 1 r, 1 vr.

Fell av med r og vr m.

LUE

Legg opp 104 (120) m med to tråder på liten rundp nr 4, og 

strikk 3 omganger vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Skift til p nr 5, og strikk videre med denne inndelingen:

Strikk *mønster etter diagram C (= 8 m), 18 (22) m mønster 

etter diagram A*. Gjenta fra *-* omgangen ut. Strikk til luen 

måler ca 22 (23) cm.

Fell 20 (24) m jevnt fordelt slik: Strikk mønster etter diagram 

C uten felling, strikk *2 m sammen vr, 2 r*, gjenta fra *-* over 

hvert diagram A, slutt med 2 vr sammen = 84 (96) m.

Strikk 4 omganger uten felling.

Fell 16 (20) m jevnt fordelt slik: Strikk mønster etter diagram 

C uten felling, strikk *2 m sammen vr, 1 r*, gjenta fra *-* over 

hvert diagram A, slutt med 2 vr sammen = 68 (76) m.

Strikk 4 omganger uten felling.

Fell ytterligere 4 (5) m jevnt fordelt over hvert diagram A 

= 52 (56) m.

Strikk 2 omganger uten felling.

Klipp av garnet og trekk trådene gjennom de resterende m.

Fest trådene godt på vrangen.

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Set 1 m på hjelpep foran arbeidet, 1 r, strikk m fra hjelpep r 
  Sett 2 m på hjelpep foran arbeidet, 2 r, strikk m fra hjelpep r 
  Sett 2 m på hjelpep bak arbeidet, 2 r, strikk m fra hjelpep r 
  Sett 4 m på hjelpep foran arbeidet, 4 r, strikk m fra hjelpep r 
  Sett 4 m på hjelpep bak arbeidet, 4 r, strikk m fra hjelpep r 


