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DESIGN 

Iselin Hafseld

GARN

ALPAKKA TWEED CLASSIC 50 % alpakka,

30 % merinoull, 20 % Donegal,

50 gram = ca 110 meter

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

50 gram = ca 137 meter

STØRRELSER 

S (M) L (XL)

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 96 (105) 114 (123) cm

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

Ermelengde ca 50 (49) 48 (47) cm

GARNFORBRUK

Farge 1 6 (6) 7 (7) nøster

Farge 2 3 nøster alle størrelser

Farge 3 4 (4) 4 (5) nøster

Farge 4 3 (4) 4 (4) nøster

FARGER

Farge 1 ALPAKKA TWEED CLASSIC, beige 107

Farge 2 ALPAKKA TWEED CLASSIC, natur 113

Farge 3 STERK, brun melert 824

Farge 4 STERK, koks melert 807

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet 

har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike noe 

fra bildet.

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4

TILBEHØR 

9 knapper

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk og mønster på p nr 4 = 10 cm

25 omganger glattstrikk og mønster på p nr 4 = 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.

Mange strikker mønster med 2 farger fastere enn ensfarget

glattstrikk. Tilpass pinnestørrelsen slik at strikkefastheten

22 m = 10 cm holdes gjennom både 2-farget mønster og

ensfarget glattstrikk.

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



3

BOLEN

Legg opp 225 (245) 265 (285) m med farge 1 på rundp nr 3,5.

Strikk vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen).

Vrangen: Strikk 1 vr, 1 r, *1 vridd vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt 

med 1 vr.

Retten: Strikk 1 r, 1 vr, *1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt 

med 1 r.

Samtidig, når arbeidet måler 2 cm, lages et knapphull på 

høyre side slik: Strikk 3 m vrangbordstrikk, 2 vr sammen, 

2 kast, 2 vridd r sammen, strikk ut p. På neste omgang 

strikkes 1 r, 1 vr i kastet.

Fortsett til vrangborden måler 4 cm. Sett de ytterste 9 m 

i hver side på en maskeholder. Skift til rundp nr 4, strikk 1 

omgang glattstrikk rundt og legg opp 5 nye m i slutten av 

omgangen.

NB! De 5 nye m er oppklipps-m og er ikke med i videre 

mønster eller m-tall. Sett et merke i hver side med 52 (57) 

62 (67) m til hvert forstykke og 103 (113) 123 (133) m til 

bakstykket.

Strikk mønster og glattstrikk etter diagrammet. Start ved pil 

for valgt størrelse til høyre forstykke, strikk til sidemerket og 

start ved pil for bakstykket, strikk til sidemerket og start ved pil 

for venstre forstykke. Strikk til arbeidet måler 39 (40) 41 (42) cm.

Fell av 12 m i hver side (= 6 m på hver side av merkene) 

= 46 (51) 56 (61) til hvert forstykke og 91 (101) 111 (121) m til 

bakstykket.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 50 (52) 54 (56) m med farge 1 på strømpep nr 3,5 

og strikk 4 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.

Skift til p nr 4 og strikk 2 omgang glattstrikk, samtidig som 

det på siste omgang økes 49 (51) 53 (55) m jevnt fordelt 

= 99 (103) 107 (111) m.

Sett et merke rundt første m (= midt under ermet). Strikk 

mønster og glattstrikk etter diagrammet, start ved pil for erme.

Start ved pil for valgt størrelse og strikk til arbeidet måler 

7 (16) 15 (14) cm. Fell 1 m på hver side av merke-m. Gjenta 

fellingene på hver 4. cm i alt 7 ganger = 85 (89) 93 (97) m.

Strikk til arbeidet måler ca 50 (49) 48 (47) cm. Slutt med 

samme omgang som på bolen. Fell av 12 m midt under 

ermet (de første og siste 6 m på omgangen) = 73 (77) 81 (85) 

m. Legg arbeidet til side og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET

Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme 

og venstre forstykke inn på rundp nr 4 = 329 (357) 385 (413) 

m. Sett et merke i hver sammenføyning. Strikk mønster og 

glattstrikk etter diagrammet, og fell til raglan slik: Før hvert 

merke: Ta 1 m r løs av, 1 r, trekk den løse m over, 1 r. Etter 

hvert merke: 1 r, strikk 2 r sammen = 8 m felt.

NB! For å få mønsteret symmetrisk i hver side markeres 

midt-m. Tell ut fra midt-m på hvert stykke hvor diagrammet 

begynner. Det startes på forskjellige steder på ermene og 

for-og bakstykket. Pass på at alle bordene i diagrammet blir 

midtstilt på alle stykkene.

Fell til raglan på hver omgang 0 (1) 2 (3) ganger og videre på 

hver 2. omgang til det er felt i alt 26 (28) 31 (34) ganger 

= 121 (133) 137 (141) m.

Strikk ferdig arbeidet med farge 1. Strikk 2 omganger uten felling.

På neste omgang felles 5 (13) 13 (13) m jevnt fordelt 

= 116 (120) 124 (128) m. Sett et merke i m midt bak og strikk 

arbeidet høyere bak i glattstrikk slik: Strikk 35 (35) 40 (40) m 

forbi midt bak, snu, lag 1 kast og strikk 35 (35) 40 (40) m forbi 

midt bak i den andre siden, *snu, lag 1 kast og strikk over 

8 (8) 9 (9) m mindre for hver gang*, gjenta fra *-* i alt 

4 ganger til hver side.

MONTERING

Sy 2 maskinsømmer med korte sting på hver side av 

oppklipps-m og klipp opp.

VENSTRE FORKANT

Sett de avsatte 9 m fra maskeholderen i venstre side inn på p 

nr 3,5 og legg i tillegg opp 5 nye m mot oppklippskanten (til 

belegg). Fortsett med farge 1 og strikk vrangbordstrikk som 

før over de 9 første m, og glattstrikk med vrangen ut over de 

5 belegg-m. Strikk til forkanten tilsvarer lengden på forstykket 

når den strekkes godt. Fell av de 5 belegg-m og sett de 

øvrige 9 m inn på en maskeholder.

Sy forkanten til forstykket og sy belegget til over sårkanten.

HØYRE FORKANT

Strikk som venstre, men med 9 knapphull jevnt fordelt. 

Marker på venstre forkant hvor knapphullene skal være.

NB! Det nederste er allerede strikket og det øverste kommer

1 cm opp på halskanten.

HALSKANT

Sett alle m (inkl m fra forkantene) på rundp nr 3,5 = 134 (138) 

142 (146) m. Strikk 3 cm vrangbordstrikk fram og tilbake som 

før.

NB! På 1. omgang strikkes kastene sammen med neste m for 

å unngå hull. Etter 1,5 cm lages det siste knapphullet over de 

andre på høyre forkant. Fell av med r og vr m.

MONTERING

Sy sammen under ermene. Sy i knappene.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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