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LITT SPORTY 
– LITT CHIC 

#
35

Flott sporty og rustikk landstil, men også de fineste hverdags
plaggene på jobben, på skolen og i barnehagen. Litt røft, 
men så uendelig mykt. Alpakka kler alt og alle.

Derfor liker vi høstens NYHETER fra Du Store Alpakka; Alpakka Tweed 
i fineste alpakka/merino, og Alpakka Fur som er et unikt pelsgarn 
i rene naturfiber.

Vi strikker tweed i både enkelt og dobbelt garn i hele plagg, men 
både Alpakka Tweed og Alpakka Fur er supre i mønster og til fine 
effekter på kanter og i tilbehør. 

I høst satser vi på de klassiske tweed-fargene i fint avstemte kjølige 
og varme toner. Du finner de fine nøytrale nyansene og de dype 
høstfargene i pelsgarnet. Nå håper vi at du lar deg inspirere av våre 
nye modeller til store og små alpakka-fans. Alt designet med en lille 
Store Alpakka-tvisten.

Vi ønsker deg fantastisk alpakka-høst!

Margaretha Finseth
Design & Brand Manager
House of Yarn

Hver gang du kjøper garn fra Du Store Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

Følg Du Store Alpakka på Facebook, og del gjerne bilder av det du har på strikkepinnene! 

Følg oss gjerne på Instagram også: houseofyarn_norway

Vi liker du hashtagger ditt DSA-prosjekt med #DuStoreAlpakka og #DSA
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Garn: ALPAKKA TWEED
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal, 50 g = 80 meter

Størrelse: XS-XXL 

Forbruk: ca 10 nøster til str. S 

Design: Hrönn Jónsdóttir

Garn: ALPAKKA FUR
59% alpakka, 41% merinoull, 50 g = 60 meter

ALPAKKA TWEED
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal, 50 g = 80 meter

Størrelse: XS-XXL 

Forbruk: ca 6 nøster Alpakka Fur og 

1 nøste Alpakka Tweed til str. S 

Design: Hrönn Jónsdóttir

MODELL

35∙01

MODELL

35∙02

DAMEGENSER

DAMEVEST 4,5+6+8 4,5+8

4+5 4+54
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MODELL

35·03

Garn: ALPAKKA FUR
59% alpakka, 41% merinoull, 50 g = 60 meter

ALPAKKA TWEED
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal, 50 g = 80 meter

Størrelse: 2-8 år 

Forbruk: ca 5 nøster Alpakka Fur og 

2 nøster Alpakka Tweed til hele settet

Design: Hrönn Jónsdóttir

LØS HALS,
LUE OG VOTTER 4+6 4,56+8
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Garn: ALPAKKA FUR
59% alpakka, 41% merinoull, 50 g = 60 meter

ALPAKKA TWEED
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal, 50 g = 80 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 4 nøster Alpakka Fur og 

1 nøste Alpakka Tweed til str. 6 år

Design: Hrönn Jónsdóttir

4,5+8 4,5+8 BARNEVEST

Garn: ALPAKKA TWEED
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal, 50 g = 80 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 9 nøster til str. 6 år

Design: Hrönn Jónsdóttir

TUNIKA

MODELL

35·05

MODELL

35·04
4+5 4+5 HJELPEP
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MODELL

35·06

Garn: ALPAKKA FUR
59% alpakka, 41% merinoull, 50 g = 60 meter

ALPAKKA TWEED
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal, 50 g = 80 meter

Størrelse: XS-XXL 

Forbruk: ca 15 nøster Alpakka Fur og 

2 nøster Alpakka Tweed til str. S

Design: Hrönn Jónsdóttir

JAKKE 4,5+6+8 4,5+8
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MODELL

35∙07

Garn: ALPAKKA TWEED
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal, 50 g = 80 meter

Størrelse: S-XXL 

Forbruk: ca 12 nøster til str. S 

Design: Hrönn Jónsdóttir

GENSER4+5 45

Garn: ALPAKKA FUR
59% alpakka, 41% merinoull, 50 g = 60 meter

Størrelse: One size

Forbruk: ca 3 nøster

Design: Hrönn Jónsdóttir

8 LØS HALS
MODELL

35·08
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MODELL

35·09

Garn: ALPAKKA TWEED
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal, 50 g = 80 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 7 nøster til str. 6 år

Design: Hrönn Jónsdóttir

4+5 3,5+4+5 BARNEGENSER
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Garn: ALPAKKA TWEED
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal, 50 g = 80 meter

FAERYTALE 
100% alpakka) 50 g = 175 meter

Størrelse: XS-XXL

Forbruk: ca 13 nøster Alpakka Tweed og 

3 nøster Faerytale til str. S

Design: Hrönn Jónsdóttir

DAMEGENSER 4+5 4+5

MODELL

35·10

5
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Garn: ALPAKKA TWEED
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal, 50 g = 80 meter

Størrelse: S-XXL

Forbruk: ca 18 nøster til str. XL

Design: Hrönn Jónsdóttir

HERREGENSER4+5

MODELL

35·11

4 4+5
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Garn: ALPAKKA TWEED 
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal, 50 g = 80 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 8 nøster til str. 6 år

Design: Hrönn Jónsdóttir

4+5 4+5 GUTTEGENSER

MODELL

35·12

3-4 HJELPEP4
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Garn: ALPAKKA TWEED
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal, 50 g = 80 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 8 nøster til str. 6 år

Design: Hrönn Jónsdóttir

BARNEGENSER  4+5 4+54

MODELL

35·13
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MODELL

35·14

Garn: ALPAKKA TWEED 
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal, 50 g = 80 meter

Størrelse: S-XXL

Forbruk: ca 21 nøste til str. XL 

Design: Hrönn Jónsdóttir

HERREGENSER 4+5 4+5 2 HJELPEP
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MODELL

35·15

Garn: ALPAKKA TWEED

50% alpakka, 30% ull, 20% donegal, 50 g = 80 meter

Forbruk: ca 3 nøster til lue og

6 nøster til skjerf

Design: Hrönn Jónsdóttir

SKJERF & LUE6 4+5 HJELPEP4+5
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MODELL

35·16

Garn: ALPAKKA TWEED 
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal, 50 g = 80 meter

Størrelse: XS/S-XL/XXL

Forbruk: ca 16 nøster til str. XS/S

Design: Hrönn Jónsdóttir

5+6 5+6 DAMEGENSER7 HJELPEP
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35∙01+02 side 33+34

35∙07+08 side 41+43 35∙11 side 48

35∙06 side 34

35∙09 side 44

35∙12 side 50

35∙03 side 36

35∙10 side 46

35∙13 side 52

35∙04+05 side 38+40

35∙16 side 6035∙14+15 side 54+58

35·01 DAMEGENSER
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN ALPAKKA TWEED 50% alpakka, 30% ull, 
 20% donegal 50 gram = 80 meter

STØRRELSER XS (S) M (L) XL (XXL)

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca  85 (90) 96 (106) 115 (125) cm
Hel lengdeca  58 (58) 60 (62) 64 (66) cm
Ermelengde ca  48 (49) 50 (51) 52 (53) cm
 
GARNFORBRUK
Grå 101 10 (10) 11 (12) 13 (14) nøster

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 4 og 5. 
 Liten rundp nr 4 til halsen.

STRIKKEFASTHET 17 m glattstrikk på p nr 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.

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

BOLEN

Legg opp 144 (152) 164 (180) 196 (212) m på p nr 4. Strikk 5 

omganger rundt i glattstrikk og 5 omganger vrangbordstrikk 

med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 5 og strikk videre rundt i glattstrikk. 

Sett et merke i hver side med 72 (76) 82 (90) 98 (106) m til 

for- og bakstykket. Strikk til arbeidet måler 41 (42) 43 (43) 44 

(44) cm. Fell av 8 m i hver side til ermehull (4 m på hver side 

av merkene). Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 40 (40) 40 (44) 44 (44) m på strømpep nr 4 

og strikk 5 omganger rundt i glattstrikk og 5 omganger 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 5 og strikk videre 

i glattstrikk til arbeidet måler 48 (49) 50 (51) 52 (53) cm, 

samtidig som det økes 2 m midt under ermet (først og sist 

i omgangen) på ca hver 5,5. (4,5.) 3,5. (4.) 3,5. (3.) cm til 

det er i alt 56 (60) 64 (68) 72 (76) m i omgangen. Fell av 

8 m midt under ermet (de første og siste 4 m i omgangen), 

legg arbeidet til side og strikk det andre ermet likt.

BÆRESTYKKET

Sett alle delene inn på rundp nr 5. Først venstre erme, 

forstykket, høyre erme og bakstykket til slutt = 224 (240) 

260 (284) 308 (332) m. Strikk 1 omgang glattstrikk over alle 

m, samtidig som det strikkes 2 m r sammen i alle sammen-

føyningene (1 m fra ermet strikkes sammen med 1 m fra 

for-/bakstykket) = 220 (236) 256 (280) 304 (328) m. Sett et 

merke over 1 m i alle sammenføyningene. Videre felles 8 m 

på hver 2. omgang slik: *Strikk til 1 m før den avmerka m, 

ta 1 m løs av p, strikk 2 m r sammen, trekk den løse m over*, 

gjenta fra *-* ut omgangen. Fell slik til det er 124 (124) 128 

(128) 128 (136) m igjen i omgangen. Skift til p nr 4 og strikk 

1 omgang glattstrikk, samtidig som det felles jevnt fordelt 

til 96 (100) 100 (104) 104 (108) m. Strikk 4 omganger vrang-

bordstrikk med 2 r, 2 vr og deretter 5 omganger glattstrikk. 

Fell av til en kant som ikke strammer.

MONTERING

Sy sammen under ermene.

ALPAKKA TWEED4+5 4+54
DAME, HERRE & BARN
ALPAKKA FUR, ALPAKKA TWEED OG FAERYTALE 2015 - NR. 35

OPPSKRIFTER
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35·02+06 VEST & JAKKE 
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN ALPAKKA FUR
 59% alpakka, 41% merinoull
 50 gram = 60 meter
 ALPAKKA TWEED
 50% alpakka, 30% ull,  20% donegal
 50 gram = 80 meter

STØRRELSER XS  (S)  M  (L)  XL  (XXL) 

PLAGGETS MÅL
Overvidde  
Jakke ca  88 (97) 105 (114) 122 (130) cm
Vest ca  86 (95) 103 (112) 120 (128) cm 
Hel lengde 
Jakke ca  43 (44) 45 (46) 47 (48) cm
Vest ca 62 (63) 64 (65) 66 (67) cm
Ermelengde ca 46 (47) 48 (49) 50 (51) cm
 
GARNFORBRUK
Jakke
ALPAKKA FUR
Grå 201 14 (15) 16 (17) 18 (19) nøster
ALPAKKA TWEED
Grå 102  2 (2) 3 (3) 4 (4) nøster

Vest
ALPAKKA FUR 
Brun 206 5 (6) 6 (7) 7 (8) nøster 
ALPAKKA TWEED
Brun 112  1 (1) 2 (2) 2 (3) nøster

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 4,5 og 8 
 Rundp nr 6 til halskanten

TILBEHØR 2 hempesett til jakken 
 Vi har brukt K372930 fra Hjelmtvedt

STRIKKEFASTHET 
11 m glattstrikk med Alpakka Fur på p nr  8 = 10 cm
14 m rillestrikk med Alpakka Fur på p nr 6 = 10 cm
18 m glattstrikk med Alpakka Tweed  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.

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

VEST (35·02)

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 95 (105) 113 (123) 132 (141) m med Alpakka Fur på 

p nr 8. Sett et merke i hver side med 47 (53) 57 (61) 68 (71) m 

til bakstykket og 24 (26) 28 (31) 32 (35) m til forstykkene. 

Strikk fram og tilbake i glattstrikk samtidig som det felles 1 m

i begynnelsen og slutten av p på hver 8. (8.) 7. (6,5.) 6,5. (6,5.) 

cm i alt 7 (7) 8 (9) 9 (9) ganger.

Når arbeidet måler 41 cm (likt for alle størrelser) deles 

arbeidet ved sidemerkene og for- og bakstykke strikkes ferdig 

hver for seg.

BAKSTYKKET

Fell av 2 m i begynnelsen på de neste 2 p = 43 (49) 53 (57) 

64 (67) m. Strikk til arbeidet måler 61 (62) 63 (64) 65 (66) cm 

og fell deretter av.

FORSTYKKENE

Fell 2 m i siden og strikk videre som før (husk fellingene ved 

forkanten) til arbeidet måler 61 (62) 63 (64) 65 (66) cm. Fell av. 

MONTERING OG KANTER

Sy sammen på skuldrene. Strikk opp ca. 18 m for hver 

10 cm med Alpakka Tweed på p nr 4,5 rundt hele åpningen 

på vesten (begynn midt bak i nakken, strikk opp m langs 

nakken, venstre forkant, oppleggskanten nede på forstykkene 

og bakstykket, opp langs høyre forkant og siste halvdel av 

nakken til slutt. Sett et merke over 1 m i ‘hjørnet’ nederst på 

forstykkene. Strikk 5 omganger rundt i glattstrikk samtidig 

som det økes 1 m på hver side av merkem på de første 3 

omgangene og felles 1 m på hver side av merkem på de siste 

2 omgangene. Fell av til en kant som ikke strammer. 

Brett kanten dobbelt og sy til på vrangen med løse sting. 

Strikk tilsvarende kanter rundt ermehullene, men her uten 

økninger/fellinger. Fest alle løse tråder på vrangen.

4,5+6+8 4,5+8 ALPAKKA FUR

JAKKE (35·06)

FOR- OG BAKSTYKKE

Legg opp 125 (139) 148 (161) 174 (183) med Alpakka Fur på

p nr 8. Strikk fram og tilbake i glattstrikk. På hver 5. cm felles

7 (8) 8 (9) 10 (10) m jevnt fordelt på p i alt 4 ganger = 97 (107) 

116 (125) 134 (143) m. Strikk til arbeidet måler 22 cm 

(likt for alle størrelser). Del arbeidet i sidene med 24 (26) 29 (31) 

33 (35) m til hvert forstykke og 49 (55) 58 (63) 68 (73) 

m til bakstykket og strikk hver del ferdig for seg.

BAKSTYKKET

Fell til ermehull i sidene på hver 2. p med 2,2,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1 

(3,2,1,1) 3,3,2,1 (4,3,2,1,1) m = 39 (41) 44 (49) 50 (51) m.

Strikk til arbeidet måler 42 (43) 44 (45) 46 (47) cm. Fell av.

FORSTYKKENE

Fell til ermehull i siden som på bakstykket = 19 (19) 22 (24) 24 

(24) m. Strikk til arbeidet måler 35 (36) 37 (38) 39 (40) cm. Fell 

av ved forkanten på hver 2. p 3,2,1,1 (3,2,1,1) 3,3,2,1 (3,3,2,1) 

3,3,2,1 (3,3,2,1) m = 12 (12) 13 (15) 15 (15) m.

Strikk til arbeidet måler 42 (43) 44 (45) 46 (47) cm. Fell av 

og strikk det andre forstykket på samme måte.

ERMENE

Legg opp 28 (28) 30 (32) 32 (33) m med Alpakka Fur på p 

nr 8. Strikk rundt i glattstrikk, samtidig som det økes 2 m midt 

under ermet (først og sist på omgangen) på hver 5. (4,5.) 5. (5) 

4,5. (4.) cm til det er i alt 44 (46) 48 (50) 52 (55) m

i omgangen. Strikk til ermet måler 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm. 

Del arbeidet midt under ermet og strikk videre fram og tilbake. 

Fell i hver side på hver 2. p 2,2 (3,2) 3,2 (3,2) 3,3,2 (4,3,2) m og 

videre 1 m i hver side på hver 2. p til ermetoppen måler 12 (13) 

14 (14) 15 (15) cm. Fell av og strikk det andre ermet på samme 

måte.

MONTERING OG KANTER

Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. 

HALSKANT

Strikk opp ca 14 m for hver 10 cm med Alpakka Fur på p nr 6 

langs halsringningen og nakken og strikk fram og tilbake i 

rillestrikk til kanten måler 10 cm. Fell av til en kant som ikke 

strammer. Brett halskanten dobbelt og sy avfellingskanten til 

vrangen med løse sting.

Strikk opp ca. 18 m for hver 10 cm med Alpakka Tweed på 

p nr 4,5 langs oppleggskanten nede på for- og bakstykkene. 

Strikk 5 p glattstrikk og fell deretter av. Brett kanten dobbelt og 

sy til på vrangen med løse sting. Strikk tilsvarende kanter langs 

oppleggskantene nede på ermene og langs forkanten (stikk 

opp m fra kanten nede, forkanten og halskanten). Fest alle løse 

tråder på vrangen. Sy hemper i halskanten.

ALPAKKA TWEED
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LUE

ØREKLAFF

Legg opp 4 (6) m med Alpakka Fur (farge 207) på 

p nr 6. Strikk fram og tilbake i glattstrikk (1. p er fra vrangen) 

samtidig som det økes 1 m i slutten på hver p ved å strikke

i bakre og fremre m-lenke på den siste m. Øk slik til det er 10 

(12) m på p. Strikk 4 (6) p uten økninger. Legg arbeidet til side 

og strikk 1 til øreklaff på samme måte. Etter siste p fra retten 

legges opp 10 (12) m nye m = midt bak i nakken, sett m fra 

den andre øreklaffen på p og legg opp 26 (28) nye m = foran 

på luen. Nå er det i alt 56 (64) m i omgangen. Strikk videre 

rundt over alle m til arbeidet måler 16 (18) cm (målt midt 

foran). På neste omgang felles ved å strikke *6 m r, 2 m r 

sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen. Strikk 2 omganger 

uten fellinger og fell på neste omgang: *5 m r, 2 m r 

sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen. Strikk 2 omganger 

uten fellinger og fell på neste omgang: *4 m r, 2 m r 

sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen. Strikk 1 omgang uten 

fellinger og fell på neste omgang: *3 m r, 2 m r sammen*, 

gjenta fra *-* ut omgangen. Fell videre slik på hver omgang 

med 1 m mindre mellom fellingene til det er  14 (16) m igjen. 

Klipp av garnet og strikk 1 omgang med 2 og 2 r sammen 

samtidig som tråden trekkes gjennom m. Trekk godt sammen 

og fest tråden på vrangen.

OPPBRETT FORAN

Strikk opp fra vrangen 26 (28) m med Alpakka Fur på p nr 6 

midt foran og strikk 6 p fram og tilbake i rillestrikk. Fell 1 m i 

35·03 LØS HALS,LUE OG VOTTER
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN ALPAKKA TWEED 
 50% alpakka, 30% ull, 20% donegal
 50 gram = 80 meter
 ALPAKKA FUR 
 59% Alpakka, 41% Merinoull
 50 gram = 60 meter

STØRRELSER 2/4 (6/8)  år

PLAGGETS MÅL   
Lue 
Vidde ca  44  (48)  cm 

GARNFORBRUK
Lue
ALPAKKA FUR 
Terracotta 207 2  (2)  nøster 
ALPAKKA TWEED 
Terracotta 109  1  (1) nøste
Løs hals 
ALPAKKA FUR
Terracotta 207 2 nøster
Votter 
ALPAKKA FUR 
Mosegrønn 205  1  (1)  nøste
ALPAKKA TWEED 
Gyllen gulgrønn 111  1 nøste

PINNEFORSLAG  
Lue Liten rundp og strømpep nr 6.  
 Heklenål 4,5 mm.
Løs hals  Liten rundp nr 8
Votter Strømpep nr 4 og 6

STRIKKEFASTHET  
11 m glattstrikk med Alpakka Fur på p nr 8 = 10 cm
13 m glattstrikk med Alpakka Fur på p nr 6 = 10 cm
13 m rillestrikk med Alpakka Tweed på p nr 6 = 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.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, 
 p = pinne, fm = fastmaske

hver side ved å strikke 2 m r sammen i begynnelsen på hver p 

til det er 14 (16) m på p. Fell av 2 m i begynnelsen på de 2 

neste p = 10 (12) m. Fell av. Hekle 2 omganger fm rundt 

hele luen (også langs oppbretten) med Alpakka Tweed (farge 

109) og heklenål 4,5 mm. Fest alle løse tråder på vrangen. 

Klipp 6 tråder av Alpakka Tweed (farge 109), hver tråd á ca 80 

cm. Legg trådene dobbelt og flett de til en flette (hver del av 

fletten har 4 tråder) som sys til i øreklaffen. Lag en flette til på 

samme måte til den andre øreklaffen.

LØS HALS

Legg løst opp 50 (58) m med Alpakka Fur (farge 207) på p nr 

8. Strikk rundt i glattstrikk til arbeidet måler 18 (24) cm (eller 

ønsket lengde). Fell løst av.

VOTTER

HØYRE VOTT

Legg opp 32 m med Alpakka Tweed (farge 111) på p nr 4. 

Strikk rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til arbeidet måler 

4 (5) cm. Skift til Alpakka Fur (farge 205) og p nr 6. 

Strikk glattstrikk, samtidig som det på 2. omgang felles

 jevnt fordelt til 20 m. Strikk til arbeidet måler 6 (7) cm.

Strikk 1 m r, strikk de neste 3 (4) m med en hjelpetråd, 

flytt m tilbake til venstre p og strikk videre som før over 

alle m. Når arbeidet måler 14 (16) cm felles det slik: Strikk 

*3 m r, 2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen. 

Strikk 1 omgang uten fellinger. På neste omgang: *2 m r,

2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen. Strikk 1 omgang 

uten fellinger og deretter 2 omganger med 2 og 2 m r 

sammen. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de 

resterende m. 

TOMMEL

Trekk hjelpetråden forsiktig ut og fordel de 6 (8) m rundt ‘hullet’ 

på strømpep. Plukk opp 1 m i hver side av tommelhullet = 8 

(10) m. Strikk rundt i glattstrikk med Alpakka Fur til tommelen 

måler 3-4 cm. Klipp av garnet og strikk 1 omgang med 2 og 2 r 

sammen, samtidig som tråden trekkes gjennom m. Fest alle

løse tråder på vrangen.

VENSTRE VOTT

Strikkes som høyre, men når hjelpetråden skal strikkes inn for 

tommel strikkes det til det er 4 (5) m igjen i omgangen, strikk 3 

(4) m med hjelpetråden, flytt m tilbake til venstre p og strikk ut 

omgangen som før.

4+6 4,56+8 ALPAKKA TWEED ALPAKKA FUR
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ALPAKKA TWEED

35·04 TUNIKA
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN ALPAKKA TWEED 
 50% alpakka, 30% ull, 20% donegal
 50 gram = 80 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 60 (65) 71 (76) cm
Hel lengde ca 51 (55) 58 (61) cm
Ermelengde ca  24 (27) 33 (36) cm
+ oppbrett 7  (8) 9 (10) cm
 
GARNFORBRUK
Grålilla 106  7 (8) 9 (10) nøster

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 4 og 5. Hjelpep

STRIKKEFASTHET 17 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
 15 m perlestrikk på p nr 5 = 10 cm
 Mønster A (1 flette, 6 m) 
 på p nr 5 = 3,5 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.

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

PERLESTRIKK

1. omgang/p: *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*

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

FOR- OG BAKSTYKKE

Legg opp 80 (88) 96 (104) m på p nr 4 og strikk 7 (8) 8 (9) 

omganger rundt i perlestrikk. Sett et merke ved omgangens 

begynnelse = plaggets venstre side.

Skift til p nr 5 og strikk neste omgang slik: 3 (4) 4 (5) m 

perlestrikk, diagram A, 6 (7)  8 (9) m perlestrikk, diagram A,

6 (7) 8 (9) m perlestrikk, diagram B, 6 (7) 8 (9) m perlestrikk, 

diagram B, 3 (4) 4 (5) m perlestrikk (sett et merke her =

plaggets høyre side), 3 (3) 4 (4) m perlestrikk, diagram A, 

6 (7)  8 (9) m perlestrikk, diagram A, 6 (7) 8 (9) m perlestrikk, 

diagram B, 6 (7) 8 (9) m perlestrikk, diagram B, 3 (3) 4 (4) 

m perlestrikk. Etter denne omgangen er det 96 (104) 112 

(120) m på p. 

Strikk videre med denne fordelingen til arbeidet måler 39 

(42) 44 (46) cm. Fell av 6 (7) 8 (9) m i hver side (perlestrikk-

m på hver side av sidemerkene), legg arbeidet til side 

og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 28 (30) 30 (32) m på p nr 4 og strikk rundt

i perlestrikk til arbeidet måler 8 (9) 10 (11) cm. Skift til p 

nr 5 og strikk videre som før, samtidig som det økes

 2 m midt under ermet (først og sist på omgangen) på 

hver 5,5. (6.) 6. (5,5.) cm til det er i alt 36 (38) 40 (44) 

m i omgangen. Strikk til ermet måler 31 (35) 42 (46) cm. 

Fell av 6 (7) 8 (9) m midt under ermet,  legg arbeidet

til side og strikk det andre ermet på samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett alle m inn på samme rundp nr 5. Først venstre erme, 

forstykket, høyre erme og bakstykket til slutt = 144 (152)

160 (172) m. Sett et merke i alle sammenføyningene. 

Les neste avsnitt nøye

Nå skal det felles til raglan ved å strikke de 2 første 

og 2 siste ermem sammen og ved å strikke de 2 første 

og 2 siste m i perlestrikk-feltet mellom flettene på for- 

og bakstykket sammen.

FELLINGSTIPS 

Felling etter merke/flette: Hvis 2. m på venstre p er en r m, 

strikk 2 m vr sammen. Hvis 2. m på venstre p er en vr m, 

strikk 2 m r sammen.

Felling før merke/flette: Hvis neste m er en r m, strikk 2 m 

vridd vr sammen. Hvis neste m er en vr m, stikk 2 m vridd 

r sammen.

Ermefellinger: Fell på hver 3. omgang 4 (6) 8 (8) ganger 

og på hver 2. omgang 7 (5) 3 (4) ganger = 8 (9) 10 (11) m 

igjen på hvert erme.

Fellinger på for- og bakstykke: Fell på hver 8. (9.) 7.

(8.) omgang i alt 3 (3) 4 (4) ganger. NB! For størrelser 2

og 6 år lages den siste fellingen ved å strikke 2 m sammen,

for størrelser (4) og (8) år lages den siste fellingen ved å ta 

1 m løs av, strikk 2 m sammen, trekk den løse m over = 

27 m igjen på for- og bakstykket.

Etter alle fellingene er det 70 (72) 74 (76) m igjen 

i omgangen. Sett et merke til å måle halskanten etter.  

Strikk perlestrikk over alle m og fell på 1. omgang jevnt 

fordelt til 66 (68) 68 (70) m. Strikk til halskanten måler 

8 (9) 10 (11) cm. Fell av i perlestrikk.

MONTERING 

Sy sammen under ermene. Plagget kan dampes lett fra 

vrangen under en fuktig klut.

4+5 4+5

DIAGRAM
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Gjenta Gjenta

  R på retten, vr på vrangen
  Øk 1 m (ta opp tverrtråden mellom 2 m, sett den på venstre p og strikk den vridd r)
  Sett 3 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 3 m r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 3 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 3 m r, strikk m fra hjelpep r

HJELPEP
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ALPAKKA TWEED ALPAKKA FUR

35·05 BARNEVEST
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN ALPAKKA FUR 
 59% alpakka, 41% merinoull) 
 50 gram = 60 meter
 ALPAKKA TWEED
 50% alpakka, 30% ull,  20% donegal) 
  50 gram = 80 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca  60 (64) 68 (72) cm
Hel lengde ca  34 (38) 41 (48) cm
 
GARNFORBRUK
ALPAKKA FUR 
Aubergine 208 3 (3) 4 (5) nøster
ALPAKKA TWEED 
Grålilla 106  1 (1) 1 (2) nøster

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 4,5 og 8

TILBEHØR 1 hempesett.  
 Vi har brukt K372930 fra Hjelmtvedt.

STRIKKEFASTHET 11 m glattstrikk med Alpakka Fur  
 på p nr 8 = 10 cm
 18 m glattstrikk med Alpakka Tweed  
 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.

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

FOR- OG BAKSTYKKE

Legg opp 66 (70) 76 (80) m med Alpakka Fur på p nr 8. 

Strikk fram og tilbake i glattstrikk til arbeidet måler 26 (29) 

32 (35) cm. Neste p (fra retten) strikkes slik: Strikk 14 (15) 

16 (17) m (høyre forstykke), fell av 6 m, strikk 26 (28) 32 (34) 

m (bakstykket), fell av 6 m, strikk de siste 14 (15) 16 (17) m 

(venstre forstykke). På neste p: Strikk 14 (15) 16 (17) m, 

legg opp 20 (22) 24 (26) nye m, strikk 26 (28) 32 (34) m, 

legg opp 20 (22) 24 (26) nye m , strikk de siste 14 (15) 16 

(17) m. Strikk videre over alle 94 (102) 112 (120) m til arbeidet 

måler 28 (31) 34 (37) cm. Fell 15 (16) 18 (20) m jevnt fordelt 

på p = 79 (86) 94 (100) m. Videre skal det felles 15 (16) 18 

(20) m jevnt fordelt på p på hver 2. (2.) 2,5. (3.) cm ytterligere 

2 ganger = 49 (54) 58 (60) m. Strikk 2 (2) 2,5 (3) cm til 

og fell så jevnt fordelt til 34 (37) 42 (46) m. Fell av.

KANTER

Strikk opp ca 18 m for hver 10 cm med Alpakka Tweed på 

p nr 4,5 rundt hele åpningen på vesten (begynn midt bak

i nakken, strikk opp m langs venstre side av halsen, ned 

langs venstre forkant, oppleggskanten nede på forstykkene 

og bakstykket, opp langs høyre forkant og høyre side av 

halsen til slutt. Sett et merke over 1 m i ‘hjørnene’ mellom 

forstykke og halsringning og nederst på forstykkene. 

Strikk 5 omganger rundt i glattstrikk over alle m samtidig 

som det økes 1 m på hver side av merkem på de første 

3 omgangene og felles 1 m på hver side av merkem på de 

siste 2 omgangene. Fell av til en kant som ikke strammer.

Brett kanten dobbelt og sy til på vrangen med løse sting. 

Strikk tilsvarende kanter rundt ermehullene, men her uten 

økninger/fellinger. Fest alle løse tråder på vrangen og sy 

en hempe øverst i halskanten.

4,5+8 4,5+8

35·07 GENSER
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN ALPAKKA TWEED 
 50% alpakka, 30% ull,  20% donegal 
 50 gram = 80 meter

STØRRELSER S (M) L (XL) XXL

PLAGGETS MÅL
Genseren har vid passform
Overvidde 98 (104) 115 (121) 133 cm
Hel lengde 69 (70) 72 (73) 75 cm
Ermelengde  54 (55) 55 (56) 57 cm
 
GARNFORBRUK
Gyllen gulgrønn 111 12  (13) 14 (15) 16  nøster

PINNEFORSLAG Rundp nr 4 og 5. 
 Liten rundp nr 5 til halsen og 
 strømpep nr 4 til ermekantene.

STRIKKEFASTHET 17 m mønster på p nr 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.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
 kantm = kantmaske

Genseren strikkes i et stykke. Det legges opp nederst på 
forstykket, legges opp nye m i sidene til ermer, som siden felles 
igjen før resten av bakstykket strikkes.

Kantm = strikk r på alle p.

FORSTYKKET

Legg opp 85 (90) 100 (105) 115 m på p nr 4 og strikk fram

og tilbake i vrangbordstrikk med 3 r, 2 vr. NB! p begynner 

med 1 kantm, 3 r, 2 vr og slutter med 2 vr, 3 r, 1 kantm. 

Strikk til arbeidet måler 5 cm. Skift til p nr 5 og strikk kantm 

og vrangbordstrikk som før over de første og siste 26 (26) 

31 (31) 36 m og mønster etter diagrammet over de midterste 

33 (38) 38 (43) 43 m. Strikk til arbeidet måler 47 (47) 48 (48) 

49 cm. Legg opp nye m til ermer på hver 2. p i hver side: 

Størrelse S: Legg opp 12 nye m 5 ganger 

og 20 nye m 1 gang = 245 m.

Størrelse M: Legg opp 12 nye m 5 ganger 

og 22 nye m 1 gang = 254 m.

Størrelse L: Legg opp 12 nye m 5 ganger 

og 22 nye m 1 gang = 264 m.

Størrelse XL: Legg opp 13 nye m 5 ganger

og 18 nye m 1 gang = 271 m.

Størrelse XXL: Legg opp 13 nye m 5 ganger

og 20 nye m 1 gang = 285 m.

ALPAKKA TWEED4+5 45
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NB! De økte ermem skal strikkes i mønster på samme måte 

som de midterste m på forstykket. Strikk til arbeidet måler 

69 (70) 72 (73) 75 cm. Sett de midterste 31 (34) 36 (37) 37 m 

på en hjelpetråd og legg opp 31 (34) 36 (37) 37 nye m midt på 

arbeidet (til nakken) på neste p. Disse m skal strikkes 

i mønster som før. Her begynner bakstykket, videre måles 

arbeidet herfra. Strikk til arbeidet måler 17 (18) 19 (20) 21 cm. 

Nå felles ermem av på 2. hver p:

Størrelse S: Fell av 20 m 1 gang og 12 m 5 ganger = 85 m.

Størrelse M: Fell av 22 m 1 gang og 12 m 5 ganger = 90 m.

Størrelse L: Fell av 22 m 1 gang og 12 m 5 ganger = 100 m.

Størrelse XL: Fell av 18 m 1 gang og 13 m 5 ganger = 105 m.

Størrelse XXL: Fell av 20 m 1 gang og 13 m 5 ganger = 115 m.

Strikk videre over de resterende 85 (90) 100 (105) 115 m til 

bakstykket måler 64 (65) 67 (68) 70 cm. Skift til p nr 4 og 

strikk de siste 5 cm i vrangbordstrikk med 3 r, 2 vr innenfor 

1 kantm i hver side (på samme måte som ved oppleggskanten 

på forstykket). Fell av i vrangbordstrikk.

MONTERING OG KANTER

Sy sammen under ermene og i sidene. Sett de 31 (34) 

36 (37) 37 m fra hjelpetråden midt på forstykket på en 

liten rundp nr 5 og strikk opp like mange m fra oppleggsm

i nakken. Strikk rundt i mønster (vekselvis 4 omganger vr 

og 4 omganger r) til halsen måler 24 (25) 26 (27) 28 cm, 

eller ønsket lengde. Fell av til en jevn kant som ikke 

strammer. Ermekant: Strikk opp 35 (35) 35 (40) 40 m 

på p nr 4 nederst på ermene. Strikk rundt i vrangbordstrikk 

med 3 r, 2 vr til kanten måler 7 cm. Fell av i vrangbordstrikk 

til en kant som ikke strammer. Fest alle løse tråder på vrangen.

DIAGRAM

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangenG

je
nt

a

Legg løst opp 145 m med Alpakka Fur (farge 204) på p nr 8. 

Strikk rundt i glattstrikk til arbeidet måler 25 cm (eller ønsket 

lengde). Fell løst av.

35·08 LØS HALS
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN ALPAKKA FUR 
 59% Alpakka, 41% Merinoull
 50 gram = 60 meter

STØRRELSER One size

PLAGGETS MÅL  Omkrets ca 132 cm, høyde 25 cm 

GARNFORBRUK
Mørk blå 204:  3 nøster

PINNEFORSLAG Rundp nr 8

STRIKKEFASTHET 11 m glattstrikk med Alpakka Fur 
 på p nr 8 = 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.

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

8 ALPAKKA FUR
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35·09 BARNEGENSER
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN ALPAKKA TWEED 
 50% alpakka, 30% ull,  20% donegal
 50 gram = 80 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca  61 (66) 71 (75) cm
Hel lengde ca 38 (42) 46 (50) cm
Ermelengde ca  25 (29) 33 (36) cm
 
GARNFORBRUK
Oliven 110 eller 
terracotta 109  5 (6) 7 (8) nøster

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 4 og 5
 Strømpep nr 3,5 til snorene

STRIKKEFASTHET 17 m glattstrikk på p nr 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.

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

Kantm = strikk r på alle p

BOLEN

Legg opp 104 (112) 120 (128) m med ønsket farge på p 

nr 5 og strikk rundt i mønster etter diagram A eller B 

til arbeidet måler 8 (9) 10 (11) cm (vi har brukt mønster A 

til guttegenseren og B til jentegenseren).

Strikk 1 omgang vr og deretter glattstrikk til arbeidet måler 

26 (29) 32 (35) cm. Del arbeidet i sidene med 52 (56) 60 (64) m 

til for- og bakstykket og strikk hver del ferdig for seg.

BAKSTYKKET

Legg opp 1 ny m i sidene til kantm. Strikk videre fram 

og tilbake i glattstrikk innenfor kantm til arbeidet måler 36 

(40) 44 (48) cm. Fell av de midterste 18 (20) 22 (22) m

og strikk hver side ferdig for seg. Fell videre til nakken på 2. 

hver p med 2, 1 m. Strikk til arbeidet måler 38 (42) 46 (50) cm. 

Fell av de resterende 15 (16) 17 (19) skulderm.

FORSTYKKET

Legg opp 1 ny m i sidene til kantm og strikk fram og tilbake

i glattstrikk til arbeidet måler 29 (32) 35 (38) cm. Sett de 

midterste 8 (10) 10 (12) m på en hjelpetråd og strikk hver side 

ferdig for seg. Venstre side: Legg opp 1 ny m (=kantm) ved 

halsen og strikk videre til arbeidet måler 34 (38) 42 (46) cm. 

Fell videre til halsen på 2. hver p med 4,2,1,1,1 (4,2,1,1,1), 

4,2,2,1,1 (4,2,1,1,1) m. Strikk til arbeidet måler 38 (42) 46 (50) cm 

og fell de resterende 15 (16) 17 (19) skulderm av. 

Strikk høyre side tilsvarende, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 28 (28) 32 (32) m på strømpep nr 5 og strikk 

mønster rundt som nede på bolen til arbeidet måler 5 (6) 

7 (8) cm. Strikk 1 omgang vr og deretter glattstrikk, samtidig 

som det økes 2 m midt under ermet (først og sist på 

omgangen) på hver 3. (2,5.) 3. (2,5.) cm til det er i alt 40 (44) 

4+5 3,5+4+5 ALPAKKA TWEED

DIAGRAM

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Ta 1 m løs av, strikk 2 m r, trekk den løse m over
  Kast

Gjenta Gjenta
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A B

48 (52) m i omgangen. Strikk til ermet måler 25 (29) 33 (36) 

cm. Fell av og strikk det andre ermet likt.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. Pass på at midten 

av ermet treffer skuldersømmen.

KRAGE

Sett de 8 (10) 10 (12) fra hjelpetråden på en liten rundp nr 5. 

Sett et merke i denne omgangen til å måle etter og sett også 

et merke over de midterste 2 m på p. Legg opp 1 ny m i hver 

side til kantm og strikk 4,5 (5,5) 6,5 (7,5) cm fram og tilbake

i glattstrikk. Avslutt etter en p fra retten. Fell av kantm

i begynnelsen på de 2 neste p og strikk så opp ca 54 (64) 74 

(84) langs halsringningen og nakken. Videre måles arbeidet 

herfra. Strikk videre rundt i glattstrikk over alle m til kragen 

måler 8 (10) 12 (14) cm. Lag 2 hull midt foran ved å strikke til

2 m før de avmerka m. Strikk 2 m vridd r sammen, 1 kast, 2 r,

1 kast, 2 r sammen. Strikk videre til kragen måler 11 (13) 15 

(17) cm. Fell av til en jevn kant som ikke strammer. Brett de 

øverste 3 cm mot vrangen og sy til med løse sting. Sy sidene 

nede i halsen til forstykket.

STRIKKET SNOR TIL KRAGE

Legg opp 2 m på strømpep nr 3,5 og strikk rundt slik: *Skyv 

m til høyre på p, stram tråden på baksiden og strikk 2 m r*, 

gjenta fra *-* til arbeidet måler ca 70-80 cm (eller ønsket 

lengde). 

Fell av og trekk snoren i kanten øverst i kragen og sy den fast 

til kragen midt bak med noen sting fra vrangen.

STRIKKET SNOR TIL DEKOR

Strikkes som snor til krage, men til denne legges det opp 3 m. 

Strikk til snoren rekker rundt hele halsringningen. Fell av og sy 

snoren rundt halsen (se bilde).
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DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN ALPAKKA TWEED
 50% alpakka, 30% ull, 20% donegal
 50 gram = 80 meter
 FAERYTALE
 100% alpakka
 50 gram = 175 meter

STØRRELSER XS (S) M (L) XL (XXL) 

PLAGGETS MÅL
Genseren har vid passform
Overvidde ca  99 (106) 113 (120) 127 (134) cm
Hel lengde ca  66  (68)  70  (72)  73  (75)  cm
Ermelengde ca  44  (45)  46  (47)  48  (49)  cm
 
GARNFORBRUK
ALPAKKA TWEED 
Mørk grå 102  12  (13)  14  (15)  16  (17)  nøster
FAERYTALE
Gullgul 747 1 nøste til alle størrelser
Natur 701 1 nøste til alle størrelser
Lys grå 732  1  (1)  1  (1)  2  (2)  nøster

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 4 og 5
 Liten rundp nr 5 halsen

STRIKKEFASTHET 17 m glattstrikk med ALPAKKA TWEED 
 på p nr 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.

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

BOLEN

Legg opp 168 (180) 192 (204) 216 (228) m med Alpakka 

Tweed på p nr 4. Strikk diagram A rundt etter diagrammet

(10 omganger). Sett et merke i hver side med 84 (90) 96 

(102) 108 (114) m til for- og bakstykket. Skift til p nr 5 og strikk 

videre i glattstrikk til arbeidet måler 44 (45) 46 (47) 48 (49) 

cm. Fell av 8 m i hver side til ermehull (4 m på hver side av 

merkene). Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 54 (54) 60 (60) 60 (66) m med Alpakka Tweed på 

strømpep nr 4 og strikk diagram A rundt etter diagrammet. 

Skift til p nr 5 og strikk videre i glattstrikk, samtidig som det 

økes 2 m midt under ermet (først og sist på omgangen) på 

hver 5,5. (5.) 4,5. (6.) 5. (4,5.) cm til det er i alt 68 (70) 72 (74) 

76 (78) m i omgangen. Strikk til ermet måler 44 (45) 46 (47) 

48 (49) cm. Fell av 8 m midt under ermet (de første og siste 

4 m i omgangen), legg arbeidet til side og strikk det andre 

ermet på samme måte.

ALPAKKA TWEED ALPAKKA FAERYTALE

35·10 DAMEGENSER 
4+5 4+55

DIAGRAM

  Glattstrikk med mørk grå Tweed
  Glattstrikk med natur Faerytale
  Glattstrikk med gullgul Faerytale
  Glattstrikk med lys grå Faerytale
  Vr m med mørk grå Tweed
  2 m vr sammen med mørk grå Tweed
  Ta 1 m løs av p, slipp kastet fra forrige omgang av p
  Vr m med natur Faerytale
  2 m vr sammen med natur Faerytale
  Ta 1 m løs av p med garnet bak arbeidet
  Vr med lys grå Faerytale
  Vr med gullgul Faerytale

BÆRESTYKKET

Sett alle delene inn på rundp nr 5. Først venstre erme, forstykket, 

høyre erme og bakstykket til slutt = 272 (288) 304 (320) 336 

(352) m. Strikk 2 (2) 3 (3) 3 (4) omganger rundt i glattstrikk over 

alle m. Strikk så diagram B og fell som vist på diagrammet 

= 119 (126) 133 (140) 147 (154) m. Sett et merke, halskanten 

måles fra her. Videre gjentas de siste 2 omgangene fra diagram 

B til halskanten måler 15 (15) 16 (16) 17 (17) cm, men på 1. 

omgang felles jevnt fordelt til 90 (98) 98 (104) 104 (112) m. 

Fell av til en jevn kant som ikke strammer.

 

MONTERING

Sy sammen under ermene.

Omgang 33: Med grå Faerytale, strikk 1 r, 1 kast ut
omgangen.

Omgang 34: Denne omgangen strikkes ikke, men ta 
alle r-m fra forrige omgang løse av og slipp kastene av p.

Omgang 35: På denne omgangen krysses alle maskene 
slik: strikk 2. m på venstre p r foran 1. m, strikk 1. m r og 
slipp begge m av venstre p.
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DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN ALPAKKA TWEED
 50% alpakka, 30% ull, 20% donegal
 50 gram = 80 meter

STØRRELSER S (M) L (XL) XXL

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 94 (104) 113 (122) 132 cm
Hel lengde ca  69 (70) 72 (73) 75 cm
Ermelengde ca  54 (55) 56 (57) 58 cm
 
GARNFORBRUK
Gråblå 105  4 (4) 5 (5) 6 nøster
Grå 101  9 (10) 10 (11) 12 nøster
Oliven 110  1 (1) 1 (2) 2 nøster

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 4 og 5
 Liten rundp nr 4 til halskanten

STRIKKEFASTHET 17 m glattstrikk og mønster 
 på p nr 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.

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

BOLEN

Legg opp 160 (176) 192 (208) 224 m med gråblå på p nr 4. 

Strikk rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr og striper slik:

1 omgang gråblå

2 omganger grå

2 omganger gråblå

2 omganger grå

2 omganger gråblå

2 omganger grå

2 omganger oliven

Sett et merke i hver side med 80 (88) 96 (104) 112 m 

til for- og bakstykket. Skift til p nr 5 og strikk videre rundt

i mønster etter diagrammet til arbeidet måler 63 (64) 66 

(67) 69 cm (tilpass lengden slik at det avsluttes etter 6. 

eller 12. omgang i mønsteret). På neste omgang felles det 

til halsen slik: Strikk 32 (36) 39 (42) 45 m, fell av de neste 16 

(16) 18 (20) 22 m, strikk ut omgangen. Klipp av garnet. 

Videre skal det strikkes fram og tilbake i mønster som før, 

men p begynner på høyre side av de avfelte m på forstykket. 

Fell videre til halsringning på hver 2. p i hver side med 3,2,1,1 

m (likt for alle størrelser) = 134 (146) 160 (174) 188 m igjen på 

p. Strikk til arbeidet måler 69 (70) 72 (73) 75 cm. På neste p 

felles alle m av, unntatt de midterste 26 (30) 32 (34) 36 m på 

bakstykket som settes på en hjelpetråd.

ERMENE

Legg opp 44 (46) 46 (48) 48 med gråblå på p nr 4. 

Strikk rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr og striper slik:

1 omgang gråblå

1 omganger grå

1 omganger gråblå

1 omganger grå

1 omganger gråblå

1 omganger grå

1 omganger oliven

Sett et merke rundt den første m i omgangen = merkem. 

ALPAKKA TWEED 

35·11 HERREGENSER
4+5 4

  Grå
  Gråblå

Gjenta
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a

Midt på ermet

DIAGRAM

Skift til p nr 5 og strikk videre rundt i mønster etter 

diagrammet (tell ut fra midten hvor de forskjellige størrelsene 

begynner). Øk 1 m på hver side av merkem på hver 3,5. (3,5.) 

3. (3.) 2,5. cm til det er i alt 72 (74) 78 (82) 86 m i omgangen. 

Strikk de økte m med i mønsteret etter hvert som det økes. 

Strikk til ermet måler 53 (54) 55 (56) 57 cm. Strikk 2 omganger 

med oliven. Vreng arbeidet, skift til grå og strikk 5 omganger 

glattstrikk til belegg. Fell løst av og strikk det andre ermet på 

samme måte.

MONTERING 

Sy 2 maskinsømmer på hver side av sidemerkene på bolen 

(tilsvarende vidden øverst på ermene). Klipp opp mellom 

sømmene. Sy eller mask sammen på skuldrene. Sy i ermene 

og sy belegget til på vrangen.

HALSKANT

Sett m fra hjelpetråden inn på liten rundp nr 4. Bruk oliven og 

strikk opp ca 19 m for hver 10 cm langs halsringningen på 

forstykket. Strikk 1 omgang glattstrikk over alle m og deretter 

vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr til halskanten måler 9 cm. Fell av 

i vrangbordstrikk. Brett kanten dobbelt mot vrangen og sy til 

med løse sting.

4+5
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35·12 GUTTEGENSER
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN ALPAKKA TWEED
 50% alpakka, 30% ull, 20% donegal
 50 gram = 80 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 61 (69) 71 (77) cm   
Hel lengde ca  38 (42) 46 (50) cm
Ermelengde ca  25 (27) 33 (36) cm
 
GARNFORBRUK
Beige 107 7 (8) 8 (9) nøster

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 4 og 5. 
 Liten rundp nr 4. Hjelpep

TILBEHØR 3 (4) 4 (4) knapper. Vi har brukt 
 W9-22 fra Du Store Alpakka.

STRIKKEFASTHET 17 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
 23 m flettemønster på p nr 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.

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

ALPAKKA TWEED

STRUKTURMØNSTER (TIL ERMER)

1. omgang/p: *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*

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

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

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

Gjenta 1.-4. omgang

BOLEN

Legg opp 132 (148) 152 (168) m på p nr 4. Strikk rundt 

i vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr (begynn med 1 vridd r 

til 2 (4) år og med 1 vr til 6 (8) år) til arbeidet måler 3 (4) 4

(5) cm. Skift til p nr 5 og strikk neste omgang slik: Strikk 14 

(14) 15 (15) m vrangbordstrikk som før, mønster etter 

diagrammet over de neste 39 (47) 47 (55) m, samtidig som 

det økes 1 m etter ca 20 (24) 24 (28) m (da blir det 40 (48) 

48 (56) m i mønster = midtm på forstykket), vrangbordstrikk 

som før over de neste 27 (27) 29 (29) m (alle størrelser 

begynner med 1 vr), mønster etter diagrammet over de 

neste 39 (47) 47 (55) m, samtidig som det økes 1 m etter ca 

20 (24) 24 (28) m (da blir det 40 (48) 48 (56) m i mønster = 

midtm på bakstykket), vrangbordstrikk som før over de siste 

13 (13) 14 (14) m i omgangen. Strikk videre med denne 

inndelingen til arbeidet måler 26 (29) 32 (35) cm. Fell av til 

ermehull på neste omgang: Fell av de første 6 (6) 7 (7) m, 

strikk som før over de neste 56 (64) 64 (72) m (forstykket), 

fell av 11 (11) 13 (13) m, strikk som før over de neste 56 (64) 

64 (72) m (bakstykket), fell av de siste 5 (5) 6 (6) m i omgan-

gen. Legg arbeidet til side og strikk ermene. 

ERMENE

Legg opp 28 (32) 33 (32) m på p nr 4 og strikk rundt

i vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr til arbeidet måler 3 (4) 4

(5) cm. Sett et merke over den 1. m i omgangen = merkem.

Skift til p nr 5 og strikk videre rundt i strukturmønster. Øk 2 m 

midt under ermet (på hver side av merkem) på hver 1,5. cm 

(likt for alle størrelser) NB! På siste fellingsomgang økes kun

i begynnelsen på omgangen = 53 (61) 65 (71) m. Strikk til 

ermet måler 25 (27) 33 (36) cm. Fell av 11 (11) 13 (13) m midt 

under ermet, legg arbeidet til side og strikk det andre ermet 

på samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett alle m inn på samme rundp nr 5. Først forstykkets m, 

høyre erme, bakstykket og venstre erme til slutt = 196 (228) 

232 (260) m. Sett et merke i alle sammenføyningene.

Strikk vrangbordstrikk over de første og siste 8 m på for- og 

bakstykket og flette- og trukturmønster over de øvrige m 

som før. Fell samtidig til raglan på 2. hver omgang slik: 

Strikk *7 m vrangbordstrikk, 2 m vridd vr sammen, 

strikk til 9 m før neste merke, 2 m vr sammen, 7 m vrang-

bordstrikk, 2 sammen (de 2 første ermem – hvis struktur-

mønsteret tilsier at 2. m på venstre p skal strikkes 

vr strikkes 2 vr sammen, hvis den skal strikkes r strikkes 

2 r sammen), strikk til 2 m før neste merke,  2 sammen 

(de 2 siste ermem – hvis strukturmønsteret tilsier at neste 

m skal strikkes vr strikkes 2 vridd vr sammen, hvis den skal 

strikkes r strikkes 2 vridd r sammen)*, gjenta fra *-* en gang

til = 8 m felles i omgangen. NB! Der flettemønsteret blir 

berørt av fellingene strikkes m r eller vr som m viser.

Strikk og fell slik på hver 2. omgang 3 (3) 4 (4) ganger.

Nå deles arbeidet ved omgangens begynnelse og det 

strikkes videre fram og tilbake. Legg opp 8 nye m i slutten 

på p (etter venstre erme) til knappekant. Disse 8 m skal 

strikkes i vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr, men videre skal 1. 

m på alle p tas løs av (som om den skulle strikkes r 

og med garnet foran arbeidet) og siste m på hver p strikkes 

r = kantm. NB! Når det strikkes fram og tilbake skal alle vr-m 

i vrangbordstrikket strikkes vridd vr.

Det skal lages knapphull i begynnelsen på p (sett fra retten) 

på hver 14. (12.) 11 (13.) p (i alt 3 (4) 4 (4) knapphull). Hvert 

knapphull lages ved å strikke de 2 første m på p som før, 

strikk 2 m vridd r sammen, 1 kast, 2 m vr sammen. På neste p 

strikkes 1 vr + 1 r i kastet. NB! Det føste knapphullet strikkes 

på 5. p etter delingen og det siste kommer i halskanten.

Fell til raglan som før på hver 2. p (sett et merke før de siste 

8 m på p og fortsett de siste raglanfellingene på venstre 

ermet før merket). Strikk og fell til det er 68 (68) 72 (76) m 

igjen på p .

HALSKANT OG MONTERING

Skift til p nr 4 og strikk 4 cm fram og tilbake i vrangbord-

strikk med 1 vr, 1 vridd r innenfor kantm i hver side. 

Juster eventuelt m-tallet slik at vrangbordstrikket fortsetter 

uavbrutt opp i halskanten fra sidem på for- og bakstykket. 

Strikk til halskanten måler 3 (4) 4 (5) cm, og husk det siste 

knapphullet. Fell av i vrangbordstrikk til en kant som ikke 

strammer. Sy sammen under ermene og sy knappekanten

til forstykket under knapphullskanten. Sy i knapper.

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Sett 1 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep vr
  Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 1 m vr, strikk m fra hjelpep r
  Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 2 m vr, strikk m fra hjelpep r
  Sett 2 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep vr

Gjentas 5 (6) 6 (7) ganger

Flettemønster
Gjentas

1

3

5

7

9

11

13

DIAGRAM
4+5 4+5 3-4 HJELPEP4
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35·13 BARNEGENSER
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN ALPAKKA TWEED
 50% alpakka, 30% ull, 20% donegal
 50 gram = 80 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca  64 (69) 74 (79) cm  
Hel lengde ca 38 (42) 46 (50) cm
Ermelengde ca 25 (27) 33 (36) cm
 
GARNFORBRUK
Blå 104 eller
beige 107  3 (4) 4 (5) nøster
Beige 107 eller 
gyllen gulgrønn 111  3 (3) 3 (4) nøster
Terracotta 109  1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 4 og 5.  
 Liten rundp nr 4 til halskanten.

STRIKKEFASTHET 17 m glattstrikk og mønster 
 på p nr 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.

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

ALPAKKA TWEED

BOLEN

Legg opp 110 (118) 126 (134) m med blå eller beige på p nr 4. 

Strikk rundt i vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr til arbeidet 

måler 3 (4) 4 (5) cm. Sett et merke i hver side med 55 (59) 

63 (67) m til for- og bakstykket. Skift til p nr 5 og strikk videre 

i mønster etter diagram A, hvor alle r-m fra forrige omgang 

strikkes vridde på 1. omgang. Strikk til det ene sidemerket, 

begynn forfra på diagrammet og strikk over de siste 55 (59) 

63 (67) m i omgangen. Strikk til arbeidet måler 30 (34) 38 

(42) cm. Strikk mønster etter diagram B. Når mønsteret er 

ferdig strikket, strikkes neste omgang slik (med beige eller 

gyllen gulgrønn): Fell av 15 (16) 17 (18) m, sett de neste 25 

(27) 29 (31) m på en hjelpetråd til hals, fell av 30 (32) 34 (36) 

m, sett de neste 25 (27) 29 (31) m på en hjelpetråd til hals, 

fell av 15 (16) 17 (18) m. Legg arbeidet til side og strikk 

ermene.

ERMENE

Legg opp 28 (28) 32 (32) m med blå eller beige på 

strømpep nr 4 og strikk rundt i vrangbordstrikk som nede

på bolen. Skift til p nr 5 og strikk videre i mønster etter 

diagram C, hvor alle r-m fra forrige omgang strikkes vridde 

på 1. omgang. Tell ut fra midt på ermet hvor de forskjellige 

størrelsene begynner. 

1. m i omgangen er merkem, øk 1 m på hver side av denne 

på hver 3. (2,5.) 3. (2,5.) cm til det er i alt 42 (46) 50 (54) m

i omgangen. Strikk til ermet måler 25 (27) 33 (36) cm. Skift 

til blå eller beige og strikk 1 omgang glattstrikk. Vreng ermet 

(retten blir vrangen) og strikk 6 omganger rundt i glattstrikk til 

belegg. Fell løst av og strikk det andre ermet på samme måte.

4+5 4+54
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Begynn herAvslutt her ved sidemerket

2 år(4)6(8) 2 år (4) 6 (8)Strikk 4 ganger

Begynn herAvslutt her ved sidemerket Strikk 8 (9) 10 (11) ganger

Midt på ermet
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  Blå eller beige
  Beige eller gyllen gulgrønn
  Beige eller gyllen gulgrønn
  (maskesting broderes med terracotta etter at plagget er ferdig strikket)

  Blå eller beige
  Beige eller gyllen gulgrønn
  Beige eller gyllen gulgrønn
  (maskesting broderes med terracotta etter at plagget er ferdig strikket)

MONTERING

Sy 2 maskinsømmer på hver side av sidemerkene på bolen 

(tilsvarende vidden øverst på ermene). Klipp opp mellom 

sømmene. Sy eller mask sammen på skuldrene. Sy i ermene 

og sy belegget til på vrangen.

HALSKANT

Sett m fra hjelpetrådene inn på liten rundp nr 4 og strikk 1 

omgang rundt med beige eller gyllen gulgrønn, samtidig 

som det økes 1 m i hver side av halsen (=merkem). 

Strikk 1 omgang vr og deretter 6 omganger glattstrikk og

øk 1 m på hver side av hver merkem på hver omgang = 76 

(80) 84 (88) m. Fell løst av. Brett belegget mot vrangen og 

sy til med løse sting.
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35·14 HERREGENSER
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN ALPAKKA TWEED 
 50% alpakka, 30% ull, 20% donegal
 50 gram = 80 meter

STØRRELSER S (M) L (XL) XXL

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca  102 (108) 117 (124) 133 cm
Hel lengde ca  64 (65) 67 (69) 71 cm
Ermelengde ca  49 (51) 52 (53) 54 cm
 
GARNFORBRUK
Grågrønn
103 (farge 1) 16 (17) 18 (19) 20 nøster
Gyllen gulgrønn
111 (farge 2) 1 nøste til alle størrelser
Terracotta
109 (farge 3) 1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 4 og 5. 
 Hjelpep

TILBEHØR 2 knapper. Vi har brukt K370384 
 fra Hjelmtvedt

STRIKKEFASTHET 17 m glattstrikk på p nr 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.

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

BOLEN

Legg opp 172 (184) 200 (212) 224 m med farge 1 på p nr 4 

og strikk 5 omganger rundt i glattstrikk. Strikk så 4 omganger 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 5 og strikk mønster 

A etter diagrammet (5 omganger). Strikk så 1 omgang vr, 

samtidig som det økes jevnt fordelt til 216 (232) 248 (264) 

280 m. Sett et merke ved omgangens begynnelse. Strikk 

neste omgang slik: *16 (16) 20 (20) 24 m i mønster B, 76 (84) 

84 (92) 92 m i mønster C, 16 (16) 20 (20) 24 m i mønster D. 

Sett et merke (=høyre side) og gjenta fra * en gang til (108 

(116) 124 (132) 140 m til bak- og forstykket). Strikk videre med 

denne inndelingen til arbeidet måler 41 (41) 42 (43) 44 cm. 

Del arbeidet ved sidemerkene og strikk for- og bakstykket 

ferdig hver for seg.

BAKSTYKKET

Strikk fram og tilbake som før, samtidig som det på 1. p 

legges opp 1 ny m i hver side til kantm (som strikkes r på alle 

p). Strikk til arbeidet måler 64 (65) 67 (69) 71 cm. Skrå til 

skuldrene fra ytterkantene på hver 2. p med 13,12,11 (14,13,12) 

15,14,13 (16,15,14) 17,16,15 m = 38 (40) 42 (44) 46 m igjen 

på midten. Sett disse m på en hjelpetråd og strikk forstykket.

FORSTYKKET

Strikk fram og tilbake som før og legg opp nye m til kantm 

i sidene som på bakstykket. Når arbeidet måler 48 (48) 50 

(51) 52 cm settes de midterste 24 (26) 28 (28) 30 m på en 

hjelpetråd og strikk hver side ferdig for seg.

Venstre side: Legg opp 1 ny m (=kantm) ved halsen. Fell 1 m 

ved å strikke 2 m r sammen innenfor denne m på hver 2. cm

i alt 7 (7) 7 (8) 8 ganger (der flettemønsteret blir berørt av 

fellingene skal m strikkes i glattstrikk). Når arbeidet måler 64 

(65) 67 (69) 71 cm skrås det til skuldrene som på bakstykket. 

Strikk høyre side tilsvarende, men speilvendt (ved kanten

i halsen felles det ved å strikke 2 m vridd r sammen).

ERMENE

Legg opp 44 (44) 48 (48) 48 med farge 1 på p nr 4 og strikk 

5 omganger rundt i glattstrikk og 4 omganger vrangbord-

strikk med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 5 og strikk videre mønster 

E rundt etter diagrammet, samtidig som det økes 2 m midt 

under ermet (først og sist på omgangen) på hver 3,5. (3,5.) 

3,5. (3.) 3. cm til det er i alt 68 (70) 74 (78) 82 m i omgangen. 

Strikk de økte m med i mønsteret etter hvert. Strikk til ermet 

måler 49 (51) 52 (53) 54 cm. Fell av og strikk det andre ermet 

likt. 

MONTERING

Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. Pass på at midten 

av ermet treffer skuldersømmen. 

KRAGE

Sett de 24 (26) 28 (28) 30 m fra hjelpetråden på forstykket 

på en liten rundp nr 4. Sett et merke i denne omgangen til å 

måle etter. Strikk fram og tilbake i mønster E etter diagrammet 

(1. p strikkes r fra vrangen), samtidig som det økes 1 m 

i høyre side (i begynnelsen på p fra retten) på hver 2. cm

i alt 7 (7) 7 (8) 8 ganger = 31 (33) 35 (36) 38 m. NB! Samtidig 

lages knapphull  i venstre side  når kanten måler 2 cm og 

igjen når den måler 14 (15) 15 (16) 17 cm. Hvert knapphull 

lages ved å strikke til det er 6 m igjen på p, strikk 2 m vridd r 

sammen, 1 kast, 2 m r sammen, strikk som før ut p. På neste 

p strikkes 1 r + 1 vr i kastet.

Strikk til kanten måler 16 (17) 17 (18) 19 cm. La m vente mens 

andre siden strikkes.

Strikk opp 1 m fra baksiden av hver av de 24 (26) 28 (28) 30 

m nederst i halsen. Strikk en tilsvarende del som til andre 

siden, men her med de 7 (7) 7 (8) 8 økningene i venstre side

(i slutten på p fra retten) og uten knapphull. Denne delen skal 

ligge under knapphullskanten. Når arbeidet måler 16 (17) 17 

(18) 19 cm, settes m fra hjelpetråden på bakstykket og fra 

andre siden foran på p og det strikkes videre 12 cm i mønster 

over alle 100 (106) 112 (116) 122 m (pass på at mønsteret 

stemmer på hver side av bakstykkets m). Fell av til en kant 

som ikke strammer. Sy sidene nede i halsen til forstykket.

Fest alle løse tråder på vrangen og sy i knapper.

ALPAKKA TWEED4+5 4+5 2 HJELPEP
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DIAGRAM

  Farge 1
  Farge 2
  Farge 3

A
Gjenta

Gjenta

E

DIAGRAM

  R på retten, vr på vrangen
  Strikk 2 m r sammen
  Øk 1v (se egen forklaring)
  Ta 1 m løs av p, strikk1 m r, trekk den løse m over
  Øk 1 h (se egen forklaring)
  Vr på retten, r på vrangen
  Vridd r på retten, vridd vr på vrangen
  Vridd vr på retten, vridd r på vrangen
  Sett 4 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 4 m r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 4 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 4 m r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 2 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r

Forklaring til diagram B, C, D og E

Øk 1 h: Ta opp tråden mellom 2 m, sett den på venstre p 
som bildet viser og strikk r i bakre m-lenke.

Øk 1 v: Ta opp tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk r i bakre m-lenke.

Strikk 3 (4) 4 (5) 5 ganger

G
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nt
a

C

B

G
je

nt
a

G
je

nt
a

Begynn her

XXLL (XL)S (M)S (M)L (XL)XXL

Strikk til slutt

D
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SKJERF

Strikkes i rillestrikk fram og tilbake på rundp. 

NB! La det alltid stå igjen en trådende på ca 20 cm ved 

fargeskift (hvis det ønskes frynser). Klipp av tråden ved 

hvert fargeskifte.

Legg opp 235 m med Alpakka Tweed (farge 112) på p nr 6. 

Strikk stripemønster: *Strikk 1 p med farge 2,3,4,1*, gjenta fra 

*-* 16 ganger (eller til ønsket bredde), men avslutt med farge 4.

Avfelling: Tre en ullnål med farge 1 og fell av slik: 

*Stikk nålen fra høyre til venstre inn i de 2 første m på 

venstre p og så fra venstre til høyre inn i den første m på p.

Slipp den første m av p og stram tråden til, men ikke for mye.

* Gjenta fra *-* til det er 1 m igjen på p. Stikk nålen

i m fra høyre til venstre og slipp den av p (denne avfellingen 

ligner på oppleggskanten). Hvis det ikke ønskes frynser kan 

trådene festes, ellers knyttes de sammen 2 og 2 og stusses 

til passe lengde.

35·15 SKJERF & LUE
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN ALPAKKA TWEED 
 50% alpakka, 30% ull, 20% donegal
 50 gram = 80 meter

PLAGGETS MÅL   
Skjerf Bredde ca 24 cm,  lengde 180 cm 
Lue 
Vidde ca 55 (60) cm

GARNFORBRUK
Skjerf 
ALPAKKA TWEED,
brun 112 
(=farge 1) 2 nøster
gyllen gulgrønn 111 
(=farge 2) 2 nøster 
beige 107 
(=farge 3) 2 nøster
terracotta 109
(=farge 4) 2 nøster
Lue
ALPAKKA TWEED 
mørk grå 102,
eller beige 107 3 (3) nøster

PINNEFORSLAG  
Skjerf Rundp nr 6
Lue Liten rundp og strømpep nr 4 og 5 
 Hjelpep

STRIKKEFASTHET  
13 m rillestrikk med Alpakka Tweed på p nr 6 = 10 cm
10 m flettemønster med Alpakka Tweed på p nr 5 = 5 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.

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

ALPAKKA TWEED

DIAGRAM

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Strikk 2. m r foran 1. m, strikk 1. m r, slipp begge m av p
  Sett 2 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r
  Strikk 2 m r sammen
  Sett 1 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r

Gjentas

Gjentas

LUE

Legg opp 100 (108) m med Alpakka Tweed (farge 102) 

på p nr 4 og strikk rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til 

arbeidet måler 12 (14) cm. Skift til p nr 5 og strikk 1 omgang r, 

samtidig som det økes jevnt fordelt til 110 (120) m. 

Strikk videre i flettemønster etter diagrammet og gjenta 

rapporten i høyden til arbeidet måler 31 (34) cm (avslutt 

etter en hel rapport). Strikk da de siste 8 omgangene i 

mønsteret = 55 (60) m. Strikk 2 omganger med 2 og 

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

de resterende m. Fest tråden godt på vrangen.

4+5 4+5 6 HJELPEP
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35·16 DAMEGENSER
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN ALPAKKA TWEED
 50% alpakka, 30% ull, 20% donegal
 50 gram = 80 meter

STØRRELSER XS/S (M/L) XL/XXL

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca  98 (126) 154 cm  
Hel lengde ca 54 (57) 60 cm
Ermelengde ca 48 (50) 52 cm
 
GARNFORBRUK
Lys brun 108  16 (18) 20 nøster

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 5 og 6. 
 Hjelpep

TILBEHØR 7 knapper. Vi har brukt K340785 
 fra Hjelmtvedt

STRIKKEFASTHET 17 m glattstrikk  på p nr 5 = 10 cm
 15 m rillestrikk  på p nr 5 = 10 cm
 Mønster A (32 m)  på p nr 5 = 15 cm
 Mønster B (22 m)  på p nr 5 = 10 cm
 Mønster C (1 rapport á 28 m) 
 på p nr 6 = 14 cm

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

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.

ALPAKKA TWEED

DEL A

Legg opp 22 m på p nr 5 og strikk 8 p slik:

1.-3. p: Strikk r (rillestrikk)

4. p: 2 r, *2 r sammen, 1 kast, 2 vridd r sammen, 3 r*,

gjenta fra *-* og avslutt med 2 r. 

5. p: Strikk r, men i alle kastene strikkes 1 r + 1 vr

6.-7. p: strikk r

8. p: 1 r, øk 1 (det økes ved å strikke r i fremre og bakre 

m-lenke på neste m), 2 r, *øk 1, 1 r*, gjenta fra *-* til det 

er 4 m igjen, øk 1, 2 r, øk 1 = 32 m på p.

Strikk videre fram og tilbake i mønster A etter diagrammet

(1. p = vrangen) til arbeidet måler 98 (126) 154 cm. 

Strikk neste p slik: 1 r, 2 r sammen, 2 r, *2 r sammen, 1 r*, 

gjenta fra *-* til det er 6 m igjen, 2 r sammen, 2 r, 2 r 

sammen = 22 m. Strikk 6 p r og fell deretter av. De siste

7 p = knappekant. Fell av.

DEL B

Strikk opp 196 (252) 308 m med p nr 6 langs den høyre 

langsiden på del A (siden med patentm). NB! Ikke plukk opp 

m fra knappekanten, da denne skal sys til under knapphulls-

kanten ved sluttmonteringen.

Videre skal det strikkes rundt i mønster C etter diagrammet. 

Sett et merke ved omgangens begynnelse (=plaggets venstre 

side) og et merke etter 98 (126) 154 m. Strikk til arbeidet

måler 33 (34) 35. Del arbeidet ved merkene og strikk for- og 

bakstykket ferdig hver for seg.

BAKSTYKKET

Strikk videre fram og tilbake i mønster C som før til arbeidet 

måler 50 (53) 56 cm cm. Skrå til skuldrene fra ytterkantene 

på hver 2. p med  8,8,7 (12,12,11) 16,16,15 m = 52 (56) 59) 60 

m igjen på midten. Fell av med r og vr m.

5+6 5+6 7

DIAGRAM

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Kantm = 1. m på p strikkes r, siste m på p tas løs av med garnet bak arbeidet
  Patentm (se egen forklaring)
  Sett 2 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r
  Strikk 2. m på p r foran 1. m, strikk 1. m r, slipp begge m av p
  Sett 3 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 3 m r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 3 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 3 m r, strikk m fra hjelpep r

A

NB! 1. p er fra vrangen

B
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C
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Gjenta

D

HJELPEP
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FORSTYKKET

Strikk som bakstykket til arbeidet måler 49 (51) 54 cm. Fell av 

de midterste 40 (44) 48 m til halsen og strikk hver side ferdig 

for seg. Fell videre til halsringningen på 2. hver p med 3,2,1 m. 

Samtidig, når arbeidet måler 50 (53) 56 cm, skrås det til 

skuldrene som på bakstykket.

ERMENE

DEL A

Legg opp 15 m på p nr 5 og strikk 8 p slik:

1.-3. p: Strikk r (rillestrikk)

4. p: 2 r, 2 r sammen, 1 kast, 2 vridd r sammen, 3 r, 

2 r sammen, 1 kast, 2 vridd r sammen, 2 r. 

5. p: Strikk r, men i alle kastene strikkes 1 r + 1 vr

6.-7. p: strikk r

8. p: 1 r, (øk 1 (det økes ved å strikke r i fremre og bakre 

m-lenke på neste m), 1 r) 3 ganger, øk 1, 2 r, (øk 1, 1 r) 

2 ganger, øk 1 = 22 m på p

Strikk videre fram og tilbake i mønster B etter diagrammet

(1. p = vrangen) til arbeidet måler 28 (29) 30 cm. 

Strikk neste p slik: (1 r, 2 r sammen) 3 ganger, 2 r sammen,

2 r, (2 r sammen, 1 r) 2 ganger, 2 r sammen = 15 m igjen 

på p. De siste 7 p = knappekant. Fell av.

DEL B

Begynn midt på Del A og strikk opp 56 (58) 60 m med p 

nr 6 langs den høyre langsiden på del A (siden med patentm). 

Husk å ikke plukke opp m fra knappekanten. Videre skal det 

strikkes rundt i mønster C etter diagrammet. Omgangen 

begynner midt under ermet, tell mønsteret ut fra midten av 

ermet (midten av ermet er midt over knapphullskanten). 

Øk 2 m midt under ermet (først og sist på omgangen) på 

hver 6. (4.) 3,5. cm til det er i alt 68 (76) 84 m i omgangen. 

De økte m strikkes med i mønsteret etter hvert. Strikk til ermet 

måler 48 (50) 52 cm. Fell av og strikk det andre ermet likt.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. Pass på at midten 

av ermet treffer skuldersømmen. Sy knappekantene i venstre 

side på bolen og på ermekantene til under knapphullkantene.

KRAGE

Legg opp 42 m på p nr 5. Strikk fram og tilbake i mønster D 

etter diagrammet (1. p = vrangen) til arbeidet måler 62 (67) 72 

cm (eller så langt at langsiden rekker helt rundt halsåpningen). 

Fell av med r og vr m og sy sammen oppleggs- 

og avfellingskanten. Sy venstre langside av kragen (den uten 

patentm) til halsåpningen og la sømmen på kragen være 

midt bak. Sy kjedesting med dobbelt garn over sømmen 

rundt halsen. Sy i knapper. 

Alpakka Tweed er en stolt ny-
kommer i Du Store Alpakka-familien. 
Garnet har et klassisk, rustikt preg, 
men er like mykt og deilig som all 
vår alpakka. Nyheten kommer i 12 
nydelige farger, inspirerte av 
naturens fargespill.

Dette garnet er lett å strikke av 
og er flott til både plagg og tilbehør
til hele familien. Det rustikke preget 
er perfekt sammen med Alpakka Fur.

Strikkefasthet: 17 m i glattstrikk på 
pinne 5 = 10 cm. 50g = ca 80m

Alpakka Fur er sesongens 
andre nyhet. Dette et deilig mykt 
”pelsgarn” i rene naturfiber. 
Pelsgarnet blir flott i hele plagg, 
men kan også kan strikkes sammen 
med alle de andre garntypene 
fra Du Store Alpakka.

Alpakka Fur gir flott effekt 
i mønsterstrikk og kanter, 
men passer like godt til tilbehør 
og hele plagg – og til interiørstrikk. 

Strikkefasthet: 11 m i glattstrikk 
på pinne 8 = 10 cm. 50g = ca 60m

Dette er et eventyrlig lett, bløtt 
og vakkert garn. Faerytale egner 
seg til både store og små plagg 
som både luner og kjennes mykt 
mot kroppen. Faerytale har et 
bredt fargespekter fra lyse, lette 
pasteller til mettede fargetoner.

På grunn av den lette, luftige 
tråden, blir plagg strikket i dobbelt 
garn ekstra flott.

Strikkefasthet: 18 masker 
glattstrikk på pinne 4,5 = 10 cm.
50g = ca 175m

GARN BRUKT I DENNE KATALOGEN

ALPAKKA

TWEED
50 % Alpakka • 30 % Merinoull 

 20% Donegal
Produsert i Peru

50g = ca 80m

• Ullvugge 30 grader C
• Vrenges før vask
• Bruk vaskepose
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
 – gjerne økologisk
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

517

10

ALPAKKA

FUR
59 % Baby Alpakka

41 % Extra Fine Merinoull 
 Produsert i Peru

50g = ca 60m

• Ullvugge 30 grader C
• Vrenges før vask
• Bruk vaskepose
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
 – gjerne økologisk
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

811

10

FAERYTALE
100% fineste alpakka

 Produsert i Peru

50g = ca 175m

• Ullvugge 30 grader C
• Vrenges før vask
• Bruk vaskepose
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
 – gjerne økologisk
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

4,518

10
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House of Yarn er et norsk merkevarehus 
og totalleverandør av kvalitetsgarn, 

design til håndstrikking og tilbehør til 
faghandelen og kjedebutikker. 

houseofyarn.no


