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ALPAKKAFIN 
HØST  

#
37

Vin-date med venninnene. Vernissage med kjæresten. Kino med små-
jentene. Det er mange grunner til å småpynte seg litt ekstra i hverdagen. 
Med lun og fin alpakka. Alpakka kler alt og alle.

Derfor har vi designet plagg til hyggelige anledninger i en avslappet og 
behagelig stil. Plagg i rene linjer med fine detaljer. Lette og myke bruks-
plagg du ønsker å flytte inn i. 

Derfor har vi også søte kjoler med volanger, fine mønster – og en liten 
smule bling til småjentene. Lune ytterplagg strikker vi også i alpakka. 
En kåpe blir litt pelsaktig i nyheten Alpakka Fur – «pels» med ekstra god 
samvittighet. Med Alpakka Fur-kanting på en cape med hette, til en vest 
og fint tilbehør får du det lille ekstra.

Den fineste alpakkaen er en sjelden kombi av luksus og fornuft. Det han-
dler om en utrolig evne til å isolere mot kulde og til å regulere varme. 
Alpakka gir et spesielt mykt garn de fleste tåler uten å klø. Fra Du Store 
Alpakka får du alpakkagarn som dekker alle behov; fnugglette, lubne 
luftig børstet, klassiske. Det finnes et alpakkagarn til ethvert bruk. 

Vi ønsker deg en høstfin alpakka-fest!

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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MODELL

37·01

Garn: HEXA
100% alpakka, 50 g = 100 meter

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

Størrelser: 2-8 år

Forbruk: ca 4 nøster Hexa og 2 nøster 

Alpakka Fur til str. 6 år

Design: Hrönn Jónsdóttir

VEST7SILKEBÅND
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MODELL

37·02

4 2,5+4 KJOLE
Garn: FAERYTALE 
100% alpakka, 50 g = 175 meter

SKY 
70% baby alpakka, 30% silke, 25 g = 116 meter

SOUL 

68% baby alpakka 32% nylon, 25 g = 177 meter

AIR 

78% suri-alpakka, 22% nylon, 25 g = 235 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 3 nøster Faerytale, 

4 nøster Sky, 2 nøster Soul og 

1 nøste Air til str. 6 år

Design: Hrönn Jónsdóttir

2,5
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Garn: AIR 
78% alpakka 22% nylon, 25 g = 235 meter

BLING 
100% polyester, 50 g = 350 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 5 nøster Air og 

1 spole Bling til str. 6 år

(skjørt og genser)

Design: Kari Haugen

KAPPESKJØRT 
OG GENSER4+5 4+5 1

MODELL

37·03

ELASTIKK 4
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MODELL

37·04

Garn: FAERYTALE 

100% alpakka, 50 g = 175 meter

HEXA 

(100% alpakka) 50 g = 100 meter

BLING

100% polyester, 50 g = 350 meter

Størrelse: XS-XXL

Forbruk: ca 11 nøster Hexa, 

3 nøster Faerytale og 1 spole Bling til str. S

Design: Hrönn Jónsdóttir

5+7 4,5 4,5KJOLE HJELPEP
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MODELL

37·05

Garn: FAERYTALE
100% alpakka, 50 g = 175 meter

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

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 4 nøster Faerytale 

og 3 nøster Alpakka Fur til str. 6 år

Design: Kari Haugen

7+8 CAPE5-6
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MODELL

37·06Garn: SKY
70% baby alpakka, 30% silke, 25 g = 116 meter

SOUL
68% baby alpakka, 32% nylon, 25 g = 177 meter

Størrelse: XS-XXL

Forbruk: ca 12 nøster Sky 

og 9 nøster Soul til str. S

Design: Hrönn Jónsdóttir

3+3,5 3+3,5 GENSER3
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Garn: SKY
70% baby alpakka, 30% silke, 25 g = 116 meter

SOUL
68% baby alpakka, 32% nylon, 25 g = 177 meter

BLING
100% polyester, 50 g = 350 meter

Størrelse: XS-XXL

Forbruk: ca 12 nøster Sky, 9 nøster Soul og 

1 spole Bling til str. S

Design: Hrönn Jónsdóttir

3+3,5 3+3,5 GENSER3 MODELL

37·07
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MODELL

37·08

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

FAERYTALE

100% alpakka, 50 g = 175 meter

Størrelse: 2-8 år (kåpe)

2-4 og 6-8 år (lue og votter)

Forbruk: ca 9 nøster Alpakka Fur og 

5 nøster Faerytale til str. 6 år (hele settet) 

Design: Kari Haugen

9

KÅPE, LUE 
OG VOTTER5,5 4-6
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MODELL

37·09 

Garn: Hexa
100% alpakka, 50 g = 100 meter

Størrelse: XS-XXL

Forbruk: ca 11 nøster til str. S

Design: Hrönn Jónsdóttir

5+6 5+6 GENSER
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MODELL

37·10
Garn: HEXA

100% alpakka, 50 g = 100 meter

AIR
78% suri alpakka 22% nylon, 25 g = 235 meter 

ALPAKKA FUR

59% alpakka, 41% merinoull, 50 g = 60 meter

Størrelse: S-XL

(skjerf og lue = one size)

Forbruk: ca 14 nøster Hexa 

og 6 nøster Air til str. S (jakke)

Design: Kari Haugen

7+8 7+8

LANG JAKKE, 
SKJERF OG LUE 4
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Garn: FAERYTALE
100% alpakka, 50 g = 175 meter  

Størrelse: 2-8 år (genser)

2/4 og 6/8 år (lue)

Forbruk: ca 4 nøster til 

str. 6 år (genser og lue)

Design: Kari Haugen

3,5+4,5 3,5+4,5GENSER OG LUE 2

MODELL

37·11
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MODELL

37·12

Garn: HEXA
100% alpakka, 50 g = 100 meter 

Størrelse: XS/S-XL/XXL

Forbruk: ca 16 nøster til str. XS/S 

Design: Hrönn Jónsdóttir

7 PONCHO / SKJERF / VEST6 14HJELPEP
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MODELL

37·13

Garn: HEXA 
100% alpakka, 50 g = 100 meter 

Størrelse: S-L

Forbruk: ca 13 nøster til str. S

Design: Kari Haugen

6+7 6+7 GENSERHJELPEP
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37·10 side 46
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37·13 side 5137·12 side 50

37·08 side 42

37·11 side 48

37·02 side 3337·01 side 31

37·05 side 38

37·03 side 34

37·09 side 44

37·01+02 VEST OG KJOLE
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN FAERYTALE 100% alpakka 
 50 gram = 175 meter
 SKY 70% baby alpakka, 30% silke 
 25 gram = 116 meter
 SOUL 68% baby alpakka 32% nylon
 25 gram = 177 meter
 AIR 78% suri-alpakka, 22% nylon
 25 gram = 235 meter
 HEXA 100% alpakka 
 50 gram = 100 meter
 ALPAKKA FUR 59% alpakka, 
 41% merinoull 50 gram = 60 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL KJOLE
Overvidde ca  57 (60) 63 (68) cm
Hel lengde ca 42 (48) 52 (56) cm
Ermelengde ca 27 (30) 36 (39) cm

 VEST
Overvidde ca  62 (62) 73 (73) cm
Hel lengde ca 29 (34) 45  (50)  cm

GARNFORBRUK 
KJOLE FAERYTALE
Lys gråbrun 758  2 (2) 3 (3) nøster 
 SKY
Naturhvit DL301 1 (2) 2 (3) nøster
Gammelrosa DL305 1  (1)  2  (2)  nøster
 SOUL
Natur DL201 1  (1)  1  (2) nøster
Gråbrun DL204 1 (1) 1 (2) nøster
Melert rosa DL205 1 nøste til alle størrelser
 AIR
Beige DL119 1 nøste til alle størrelser

VEST HEXA
Mørk brun 913 3 (4) 4 (5) nøster
 ALPAKKA FUR 
Beige 203 1 (1) 2 (2) nøster

VEILEDENDE PINNER
KJOLE Rundp nr 4
 Strømpep nr 2,5 og 4
 Liten rundp nr 2,5 til halskanten
VEST Rundp nr 7

TILBEHØR Silkebånd til vesten, ca. 50 cm

STRIKKEFASTHET
KJOLE
19 m glattstrikk med enkelt FAERYTALE på p nr 4 = 10 cm
23 m mønster med 1 tråd SOUL + 1 tråd SKY på p nr 4 = 10 cm

VEST
17 m flettemønster med HEXA på p nr 7 = 10 cm
14 m rillestrikk med ALPAKKA FUR på p nr 7 = 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

2,5+4 2,5+4 FAERYTALE SKY SOUL AIR HEXA ALPAKKA FURSILKEBÅND 2,5

OPPSKRIFTER
DAME & JENTE 
FAERYTALE, AIR, SOUL, SKY, HEXA, ALPAKKA FUR & BLING 2015 - NR.37 
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KJOLE (37·02)
Legg opp 792 (828) 864 (936) m med Faerytale (enkel tråd) 

på p nr 4 (=nederst på skjørtet). Strikk 1. p slik: *ta 1 m løs av 

p, strikk 2 m vridd r sammen, trekk den løse m over*, gjenta 

fra *-* ut p = 264 (276) 288 (312) m. Snu og strikk 1 p r. Sett 

m sammen til en ring (pass på at omgangen ikke vrir seg) og 

strikk videre rundt over alle m slik: *Strikk 6 (7) 8 (9) omganger 

med Faerytale, 1 omgang med 1 tråd gammelrosa Sky*, gjenta 

fra *-* til arbeidet måler 14 (16) 17 (19) cm. På neste omgang 

felles det slik: *Strikk 1 m r, ta 2 m sammen løse av p (som 

om de skulle strikkes r sammen), strikk 1 m r, trekk de løse m 

over*, gjenta fra *-* ut omgangen = 132 (138) 144 (156) m. 

Sett et merke i hver side med 65 (69) 71 (77) m til forstykket 

og 67 (69) 73 (79) m til bakstykket.

Skift til farge 1 og strikk videre rundt i mønster F etter 

diagrammet til arbeidet måler 36 (42) 46 (50) cm. På neste 

omgang felles de midterste 11 (15) 17 (17) m på forstykket av 

til halsen og det strikkes videre fram og tilbake. Fell videre til 

halsringningen på 2. hver p med 3,2,1,1 m. Samtidig, når 

arbeidet måler 40 (46) 50 (54) cm, felles de midterste 19 (21) 

25 (25) m på bakstykket av og hver skulder strikkes ferdig for 

seg. Fell videre til nakken på 2. hver p med 2,1,1 m. Strikk til 

arbeidet måler 42 (48) 52 (56) cm. Fell av de resterende m.

ERMER

Legg opp 78 (84) 93 (105) m med Faerytale på p nr 4 og 

strikk kant som nede på kjolen = 26 (28) 31 (35) m. 

Strikk videre rundt i glattstrikk og striper slik: Strikk 6 (7) 8 (9) 

omganger med Faerytale, 1 omgang med 1 tråd gammelrosa 

Sky*, gjenta fra *-* til arbeidet måler 27 (30) 36 (39) cm, 

men samtidig økes 2 m midt under ermet (først og sist på 

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

53 (57) m i omgangen. Fell av når ermet måler hel lengde 

og strikk det andre ermet på samme måte.

DIAGRAM KJOLE
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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. 

KANT RUNDT ERMEHULLENE: Strikk opp ca 90 (96) 102 (110) 

m rundt ermehullene med gammelrosa Sky og p nr 2,5. Strikk 

5 omganger rundt i glattstrikk og 1 omgang vr til brettekant. 

Strikk 10 omganger glattstrikk og fell deretter av. Brett kanten 

dobbelt og sy belegget til over sårkanten på vrangen. 

Sy ermene til bolen under kanten rundt ermehullene. 

HALSKANT

Strikk opp ca 30 m for hver 10 cm rundt halsen med gammelrosa 

Sky og p nr 2,5. Strikk 5 omganger rundt i glattstrikk og 1 omgang vr 

til brettekant. Strikk 6 omganger glattstrikk og fell deretter av. Brett 

kanten dobbelt og sy til på vrangen med løse sting. 

VEST (37·01)

VENSTRE FORSTYKKE

Legg opp 35 (44) 62 (71) m med Hexa på p nr 7. Strikk mønster fram 

og tilbake etter diagram A og øk ved halsen som vist 

= 44 (53) 71 (80) m. Strikk til arbeidet måler 12 (12) 15 (15) cm. Fell av. 

HØYRE FORSTYKKE

Strikkes som venstre, men strikk mønster etter diagram B.

BAKSTYKKET

Legg opp 53 (53) 62 (62) m med Hexa på p nr 7. Strikk mønster fram 

og tilbake etter diagram C til arbeidet måler 26 (31) 42 (47) cm. 

Fell av.

MONTERING

Sy sammen i sidene. Ikke sy de øverste 13 (14) 15 (16) cm = erme-

hull. Sy sammen på skuldrene.

HETTE

Med Hexa og p nr 7, begynn øverst på venstre forkant og strikk opp 

ca 14 m for hver 10 cm langs halsringningen på venstre forstykke, 

nakken og halsringningen på høyre forstykke. Se til at det er et ujevnt 

m-tall på p. Sett et merke over de 3 midterste m. Neste p strikkes slik 

(vrangen): Strikk 1 kantm, mønster etter diagram D, strikk r til det er 

10 m igjen på p, strikk mønster etter diagram E, 1 kantm til slutt. Strikk 

videre fram og tilbake med denne inndelingen (det blir rillestrikk mel-

lom flettene). Strikk til hetten måler 3 cm (målt fra nakken). Øk 1 m på 

hver side av de 3 midtm på 4. hver p 6 ganger (det økes ved å strikke 

r i fremre og bakre m-lenke). Strikk til hetten måler 16 (18) 20 (22) cm. 

Fell 1 m på hver side av de 3 midtm på 2. hver p 4 ganger (det felles 

ved å strikke 2 m vridd r sammen før midtm og 2 m r sammen etter 

midtm. Fell av de resterende m, brett avfellingskanten dobbelt og sy 

den sammen.

PELSKANT

Med Alpakka Fur og p nr 7, begynn ved sidesømmen i venstre side 

og strikk opp ca 14 m for hver 10 cm rundt hele åpningen på vesten 

(langs kanten nede på bakstykket, høyre forstykke, opp langs høyre 

forkant, langs åpningen på hetten, ned langs venstre forkant og nede 

på venstre forstykke). Sett et merke over 1 m i «hjørnene» i overgan-

gen mellom kanten nede på forstykkene og forkantene. Strikk 4 cm 

fram og tilbake over alle m, samtidig som det økes 1 m på hver side 

av merkem på  2. hver p. Fell av til en kant som ikke strammer. Strikk 

tilsvarende kanter rundt hvert ermehull, men her skal kanten måle 3 

cm og økninger utelates  . Klipp 2 lengder av silkebånd til knytting og 

sy hvert bånd øverst på hvert forstykke (se bilde). Lag eventuelt en 

dusk av Alpakka Fur og sy den fast i toppen på hetten.

DIAGRAM VEST
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  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Patentmaske (se egen forklaring)
  Strikk r i fremre og bakre 
  m−lenke = økning
  Legg opp ny m (i slutten på p)
  Sett 3 m på en hjelpep bak arbeidet, 
  strikk 3 m r, strikk m fra hjelpep r 
  Sett 3 m på en hjelpep foran arbeidet, 
  strikk 3 m r, strikk m fra hjelpep r 

Kantm = strikkes r på alle p
Fargenøkkel til mønster (det strikkes med 1 tråd 
av hver kvalitet)
Naturhvit Sky + naturhvit Soul = farge 1
Gråbrun Soul + beige Air = farge 2
Gammelrosa Sky + melert rosa Soul = farge 3
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37·03 KAPPESKJØRT OG GENSER
DESIGN Kari Haugen

GARN AIR 78% alpakka 22% nylon 
 25 gram = 235 meter
 BLING 100% polyester 
 50 gram = 350 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Skjørt
Livvidde ca  52  (55)  58  (62)  cm
Vidde kappe nederst ca 134  (145)  157  (168)  cm
Hel lengde ca  22  (26)  28  (32)  cm

Genser
Overvidde ca  56  (61)  64  (68)  cm
Hel lengde ca  32  (35)  38  (42)  cm
Ermelengde ca  25  (29)  32  (35)  cm

GARNFORBRUK 
Skjørt
Air gammelrosa DL105  2  (2)  3  (3)  nøster
eller lys grå DL122  

Bling beige 3005  1 spole til alle størrelser
eller grå 3004  

Genser
Air rosa DL105   2  (2)  2  (3)  nøster
eller grå DL121

Bling beige 3005  1 spole til alle størrelser
eller grå 3004

TILBEHØR Elastikk til skjørtet. 1 knapp til genser. 
 Vi har brukt knapper fra Hjelmtvedt;
 K201438 til rosa genser og  til grå genser.

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

STRIKKEFASTHET 17 m med 2 tråder Air på p nr 5 = ca 10 cm
 14 m med Air + Bling 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

SKJØRT

Begynn nederst med kappe 1. Legg opp litt løst 188 (204) 

220 (236) m  med 1 tråd Air og 1 tråd Bling på p nr 5. 

Strikk glattstrikk rundt 5 (5) 6 (8) cm. Strikk 2 r sammen 

ut neste omgang = 94 (102) 110 (118) m. Strikk 1 omgang vr.

Skift til 2 tråder Air. (Lag gjerne et nøste med dobbel tråd.) 

Strikk  5 (5) 6 (8) cm glattstrikk og 2 omgang vr. Strikk 

glattstrikk og fell på 1. omgang 6 (8) 10 (12) m jevnt fordelt 

= 88 (94) 100 (106) m. Fortsett med glattstrikk til skjørtet 

måler 22 (26) 28 (32) cm. Skift til p nr 4. Strikk 1 omgang vr, 2 

cm glattstrikk, 1 omgang vr  og 2 cm glattstrikk. Fell av. Brett ( i vr 

omgangen) kanten over på vrangen og sy fast. Sett i en elastikk.

KAPPE 2

Bruk 1 tråd Air og p nr 4. Strikk opp 1 m i hver m i den nederste av 

de 2 vr omgangene strikket med 2 tråder Air. Strikk 1 omgang r og 

øk samtidig masketallet til det dobbelte ved å strikke r i tråden 

mellom 2 og 2 m hele veien rundt. Det skal nå være 188 (204) 

220 (236) m i omgangen. Skift til p nr 5 og strikk til kappen måler 

6 (6 ) 7 (9) cm. Fell av passe løst.

MONTERING

Sy gjerne et fór til skjørtet eller bruk et underskjørt av tyll.

AIR BLING4+5 4+5 ELASTIKK 1

GENSER

BOLEN

Legg opp 80 (86) 90 (96) m med 1 tråd Air og 1 tråd Bling 

på p nr 4 og strikk rundt 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang 

vr. Skift til p nr 5 og 2 tråder Air (lag gjerne et nøste med 

dobbel tråd). Øk på 1. omgang 16 (18) 20 (20) m jevnt fordelt 

= 96 (104) 110 (116) m og strikk  glattstrikk til arbeidet måler 

22 (24) 26 (29) cm. Strikk 1 omgang til hvor det felles til 

ermehull: Fell av 3 m, strikk 42 (46) 49 (52) m(forstykket),

fell av 6 m, strikk 42 (46) 49 (52) m (bakstykket), fell av 3 m. 

Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

ERMENE

Legg opp 16 (18) 20 (22) m med 1 tråd Air og 1 tråd Bling 

på strømpep nr 4 og strikk som kanten på bolen. Skift til 

p nr 5 og 2 tråder Air. Øk på 1. omgang 4 m jevnt fordelt 

og strikk glattstrikk. Øk videre 2 m midt under ermet hver 

2,5. (3.) 3. (3.) cm 8 (9) 10 (11) ganger = 36 (40) 44 (48) m. 

Strikk til ermet måler 25 (29) 32 (35) cm. Fell av 6 m midt 

under ermet = 30 (34) 38 (42) m, legg arbeidet til side og 

strikk det andre ermet på samme måte.

SAMMENSTRIKKING MED RAGLAN

Sett erme + forstykke + erme + bakstykke inn på samme 

rundp = 144 (160) 174 (188) m. Fortsett rundt med glattstrikk. 

Sett en merketråd der hvor delene møtes = 4 merker. 

La trådene følge med oppover. På 2. omgang begynner 

fellingene. Fell slik: Før merketrådene strikkes 2 m vridd 

r sammen, etter merketrådene strikkes 2 m r sammen = til 

sammen 8 m felt i løpet av 1 omgang. Gjenta fellingene hver 

2. omgang til det er felt i alt 8 (9) 10 (11) ganger = 80 (88) 94 

(100) m igjen. NB Samtidig med 4. fellingsomgang, deles 

arbeidet midt på bakstykket og det strikkes videre frem og 

tilbake. Når alle de 8 (9) 10 (11) fellingene til raglan er gjort, skal 

10 (10) 13 (14) m midt foran felles av. Strikk hver side for seg slik: 

Fell videre til halsen (samtidig som det felles til raglan) 

2 m  1 gang og deretter 1 m til halsfellingen møter 

raglanfellingen. Fell av. 

HALSKANT/KRAGE

Strikk opp ca 7 m pr 5 cm rundt halskanten med 1 tråd Air og 

1 tråd Bling på p nr 4. Strikk frem og tilbake 1 p r fra vrangen 

og deretter glattstrikk til kanten måler 2,5 (3) 3 (3) cm. Fell av. 

Strikk opp på p nr 5 med 1 tråd Air 1 m i hver m i omgangen 

med vr m (r fra vrangen) langs halskanten. Strikk glattstrikk 

og doble på første p masketallet ved å plukke opp tråden 

mellom 2 og 2 m og strikke den r. Øk videre på neste 

omgang 1 m i hver 2. m. Strikk til arbeidet måler 4 (4) 5 (5) 

cm. Fell av passe løst. 

MONTERING

Sy sammen under ermene.

Brett ca 1 m mot vrangen langs splitten bak og sy fast uten 

at det vises på retten.

Brett halskanten dobbel  mot retten slik at vrangsiden 

kommer ut, og sy fast. Lag en hempe øverst i splitten midt 

bak slik: Lag en løkke med dobbelt garn av Air. Sy deretter 

knapphullssting tett i tett rundt løkken. Sy i en pen knapp.

4
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37·04 KJOLE
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN FAERYTALE 100% alpakka, 
 50 gram = 175 meter
 HEXA 100% alpakka, 50 gram = 100 meter
 BLING 100% polyester, 50 gram = 350 meter

STØRRELSER XS  (S)  M  (L)  XL  (XXL)

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca  82  (90)  98  (106)  118  (128)  cm
Hel lengde ca  86  (88)  90  (92)  94  (95) cm
Ermelengde ca  47  (48)  49  (50)  51  (52)  cm

GARNFORBRUK
HEXA 
Gråbrun 912  6 (7) 8 (9) 10 (11)  nøster
FAERYTALE
Lys gråbrun 758  3  (3)  3  (4)  4  (4)  nøster
BLING
Grå 3004 1 spole til alle størrelser

PINNEFORSLAG Rundp nr 5 og 7. Strømpep nr 4,5
 Liten rundp nr 4,5 til halskanten
 Hjelpep

STRIKKEFASTHET
24 m flettemønster med Hexa på p nr 5 = 10 cm
15 m glattstrikk med Hexa på p nr 7 = 10 cm
15 m glattstrikk med 1 tråd Faerytale + 1 tråd Bling på p nr 7 = 10 cm
18 m glattstrikk med Faerytale 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.

MØNSTERSTRIPE 

*Strikk 3 m r sammen (men ikke slipp m av venstre p), 1 kast, 

strikk de samme 3 m r sammen igjen og slipp de av venstre 

p*, gjenta fra *-* ut omgangen.

Legg opp 168 (186) 204 (222) 246 (270) m med Hexa på p nr 5. 

Strikk rundt i mønster etter diagrammet til arbeidet måler ca. 10 

(11) 11 (11) 11 (12) cm. Strikk 1 omgang vr, samtidig som det 

felles 45 (51) 57 (63) 69 (78) m jevnt fordelt = 123 (135) 147 (159) 

177 (192) m. Sett et merke i hver side med 62 (68) 74 (80) 89 

(96) m til forstykket og 61 (67) 73 (79) 88 (96) m til bakstykket.

Skift til 1 tråd Faerytale + 1 tråd Bling og p nr 7. Strikk 1 

omgang glattstrikk (strikk denne omgangen gjerne litt løst). 

Strikk mønsterstripen 1 gang. Skift til Hexa og strikk 5 omgan-

ger glattstrikk. Skift til 1 tråd Faerytale + 1 tråd Bling og strikk 

1 omgang glattstrikk og så mønsterstripen igjen. Skift til Hexa 

og strikk videre i glattstrikk til arbeidet måler 68 (69) 70 (71) 

72 (72) cm. Del arbeidet ved sidemerkene og strikk for- og 

bakstykket ferdig hver for seg.

BAKSTYKKET

Fell av i hver side på 2. hver p 2,1,1 (2,1,1) 2,1,1 (2,2,1,1,1) 

3,2,2,1,1,1 (4,3,2,2,1,1,1) m = 53 (59) 65 (65) 68 (68) m igjen. 

Skift til 1 tråd Faerytale + 1 tråd Bling og strikk 1 p vr fra 

vrangen. Strikk så mønsterstripen fra retten (innenfor 1 r m 

i hver side)  og deretter glattstrikk til arbeidet måler 15 (16) 17 

(18) 19 (19) cm fra delingen i sidene. Fell av de midterste 21 

(23) 23 (23) 24 (24) m og strikk hver side av nakken ferdig for 

seg. Venstre side: Fell videre til nakken på 2. hver p 2,1,1 m. 

5+7 4,5 HEXA BLINGFAERYTALE

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

4,5 HJELPEP

Strikk til arbeidet måler 18 (19) 20 (21) 22 (23) cm fra delingen 

i sidene og fell av de gjenværende 12 (14) 17 (17) 18 (18) 

skulderm. Strikk høyre side tilsvarende, men speilvendt.

FORSTYKKET

Fell av i hver side på 2. hver p 2,1 (2,1) 2,1 (2,2,1,1) 3,2,2,1,1 

(3,3,2,2,1) m = 56 (62) 68 (68) 71 (74) m igjen. Skift til 1 tråd 

Faerytale + 1 tråd Bling og strikk 1 p vr fra vrangen. Strikk så 

mønsterstripen fra retten (innenfor 1 r m i hver side) og 

deretter glattstrikk til arbeidet måler 13 (13) 14 (15) 16 (16) cm 

fra delingen i sidene. Fell av de midterste 18 (20) 20 (20) 21 

(24) m til halsen og strikk hver side ferdig hver for seg. 

Venstre side: Fell videre til halsringning på 2. hver p 3,2,1,1 m. 

Strikk til arbeidet måler 18 (19) 20 (21) 22 (23) cm fra delingen 

i sidene og fell av de gjenværende 12 (14) 17 (17) 18 (18) 

skulderm. Strikk høyre side tilsvarende, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 34 (34) 35 (35) 38 (38) m med Hexa på p nr 4,5. 

Strikk 7 omganger rundt i glattstrikk, hvor det på 7. omgang 

økes jevnt fordelt til 36 (36) 39 (39) 42 (42) m. Skift til 

Faerytale og strikk 1 omgang glattstrikk (gjerne litt løst). Strikk 

mønsterstripen 1 gang og deretter glattstrikk til hel lengde, 

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

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

alt 60 (64) 69 (73) 76 (80) m i omgangen. Strikk til ermet 

måler 48,5 (49,5) 50,5 (51,5) 52,5 (53,5) cm. Del arbeidet midt 

under ermet og strikk videre fram og tilbake i glattstrikk. Fell 

av i begynnelsen på hver p i hver side 2 (2) 2 (2,2) 3,2,2 

(4,3,2,2) m og videre 1 m i begynnelsen på hver p til arbeidet 

måler 10 (11) 12 (13) 14 (14) cm fra delingen. Fell av i hver side 

på 2. hver p 2,2 m (likt for alle størrelser) og fell så de 

gjenværende m av. Strikk det andre ermet likt.

MONTERING OG HALSKANT

Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. Strikk opp ca 76 

(80) 84 (88) 92 (96) m rundt halsen med Hexa og p nr 4,5. 

Strikk 7 omganger rundt i glattstrikk og fell deretter av. Brett 

halskanten og kantene nederst på ermene dobbelt mot vrangen 

og sy til med løse sting. 

DIAGRAM

Gjenta

G
je

nt
a

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

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Sett 2 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r
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37·05 CAPE
DESIGN Kari Haugen

GARN FAERYTALE 100% alpakka
 50 gram = 175 meter
 ALPAKKA FUR 59% alpakka, 
 41% merinoull, 50 gram = 60 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL 
Vidde nederst ca 96 (101) 106 (111) cm
Hel lengde ca  34 (36) 38 (40) cm

GARNFORBRUK FAERYTALE 
Dus rosa 771 3 (4) 4 (5) nøster
 ALPAKKA FUR
Natur 202 2 (2) 3 (3) nøster 

PINNEFORSLAG Rundp nr 7 og 8

STRIKKEFASTHET 
14 m i mønster med 2 tråder Faerytale på p nr 8 = 10 cm
16 m glattstrikk med 2 tråder Faerytale på p nr 8 = 10 cm
12 m glattstrikk med Alpakka Fur på p nr 8 = 10 cm 

TILBEHØR 5-6 knapper
 Vi har brukt K350230 fra Hjelmtvedt

Test 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

FAERYTALE ALPAKKA FUR7+8 DIAGRAM5-6

Avslutt Gjenta

Gjenta
1. p strikkes
fra vrangen

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

Legg opp 115 (121) 127 (133) m med Alpakka Fur på p nr 8 

og strikk fram og tilbake rillestrikk 8 (10) 12 (14) cm.

Skift til 2 tråder i Faerytale, strikk 1 p r fra retten hvor det økes 

23 (28) 33 (38) m jevnt fordelt = 138 (149) 160 (171) m. 

Strikk mønster etter diagrammet. Merk at 1. p strikkes fra 

vrangen. Det blir 13 (14) 15 (16) fletter med 1 vr m først og sist 

på p. Etter 3 (3,5) 3,5 (3,5) cm skal det felles 1 m i hvert vr-felt 

mellom flettene ved å strikke 3. og 4. m vr sammen. Gjenta 

disse fellingene (strikk 2 m sammen midt i vr-feltene mellom 

flettene) 5 ganger til med følgende avstand for hver gang: 

3,3,3,3,3 (3½,3,3,3,3) 3½,3½,3½,3,3 (3½,3½,3½,3½,3½) cm. 

Det skal nå være 66 (71) 76 (81) m på p. Strikk 2 cm og 

deretter 1 p til hvor det felles 1 m i hver flette = 53 (57) 61 (65)

m. Skift til p nr 7 og strikk 1 r, 1 vr  6 (6) 7 (8) cm til halskant. 

Fell av, brett kanten dobbelt mot vrangen og sy fast.

KNAPPEKANT

Strikk opp ca. 8 m pr. 5 cm med dobbel Faerytale på 

p nr 7 langs venstre forkant. NB! Det skal ikke plukkes 

opp m langs halskanten. Strikk 1 r, 1 vr ca. 4 cm. Fell av. 

Merk av til 5-6 knapper.

KANT MED KNAPPHULL

Strikkes som knappekanten men lag knapphull tilsvarende 

knappenes plassering. Knapphull kan lages slik: Strikk 2 m r 

sammen, lag et dobbelt kast, strikk 2 m vridd r sammen. 

Neste p strikkes det doble kastet som 1 r, 1 vr (eller 1 vr, 1 r).

HETTE

Legg opp  29 (33) 37 (41) m med 2 tråder Faerytale  på p nr 8 

og strikk glattstrikk fram og tilbake. Sett et merke i 1 m midt 

på p = midtm. Etter 2 cm skal det økes 1 m på hver side av 

midtm. Økingene gjøres ved å plukke opp tråden mellom 2 

m og strikke den vridd r. Gjenta økingene hver 2. (2,5.) 2,5. 

(3.) cm i alt 9  ganger = 49 (53) 57 (61) m. Strikk til hetten 

måler 24 (26) 28 (30) cm. Fell av. Sy sammen i toppen. Skift 

til Alpakka Fur og strikk opp ca. 6 m pr. 5 cm langs kanten 

foran. Strikk fram og tilbake rillestrikk 5 cm. Fell av.

MONTERING

Sy fast hetta innenfor halskanten. Tvinn ei snor i Faerytale og 

tre den gjennom halskanten. Lag dusker i Alpakka Fur og sett 

dem i endene på snora.
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37·06+07 GENSER
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN SKY 70% baby alpakka, 30% silke, 
 25 gram = 116 meter
 SOUL 68% baby alpakka, 32% nylon, 
 25 gram = 177 meter

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

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca  84  (91)  98  (109)  117  (128) cm
Hel lengde 

(i høyre side) ca  53  (55)  57  (59)  61  (63)  cm
Ermelengde ca  48  (49)  50  (51)  52  (53)  cm

GARNFORBRUK 
(37.06) 
Sky
Mosegrønn DL 316  9  (10)  11  (12)  13  (14) nøster
Naturhvit DL301  1 nøste til alle størrelser
Cognac DL307  1 nøste til alle størrelser
Soul
Melert mørk grønn 
DL207  6  (7)  8  (9)  10  (11) nøster
Natur DL201  1 nøste til alle størrelser
Melert rust DL209  1 nøste til alle størrelser

(37.07) 
Sky
Naturhvit DL301 9  (10)  11  (12)  13  (14)  nøster
Petrol DL302  1 nøste til alle størrelser
Stål blå DL304  1 nøste til alle størrelser
Soul
Natur DL201  6  (7)  8  (9)  10  (11)  nøster
Melert lys grå DL203 1 nøste til alle størrelser
Melert blå DL211   1 nøste til alle størrelser

STRUKTURMØNSTER

1. p (vrangen): 1 kantm, 1 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* til det 

er 2 m igjen på p, 1 vr, 1 kantm.

2. p: Alle m strikkes r

Gjenta disse 2 p

KANT TIL FORSTYKKET

Legg opp 114 (122) 130 (146) 154 (166) m med farge 1 på p nr 3. 

Strikk strukturmønster fram og tilbake til arbeidet måler 4 cm. 

Avslutt etter en p fra vrangen. Strikk nå forkortede pinner 

(og strukturmønster som før) slik: Strikk til det er 3 m igjen 

på p. Snu, kast og strikk tilbake. *Strikk til det er 4 (4) 4 (8) 

8 (8) m igjen til der du snudde på forrige p, snu, kast og strikk 

tilbake. Strikk til det er 12 (12) 12 (16) 16 (16) m igjen til 

snuingen på forrige p, snu, kast og strikk tilbake.* Gjenta fra 

*-* til alle m på p har blitt tatt med i de forkortede p. Skift til 

p nr 3,5 og strikk neste p slik (retten): Fell av 1. m på p, strikk 

r til det er 2 m igjen på p, ta 1 m løs av p, strikk 1 m r, trekk 

den løse m over = 112 (120) 128 (144) 152 (164) m igjen. 

NB! På denne p strikkes alle kastene r sammen med neste m på p.

La m stå på p og strikk kant til bakstykket.

KANT TIL BAKSTYKKET

Legg opp 114 (122) 130 (146) 154 (166) m med farge 1 på p nr 3. 

Strikk strukturmønster fram og tilbake til arbeidet måler 4 cm. 

Avslutt etter en p fra retten. Strikk nå forkortede pinner 

(og strukturmønster som før) slik: Strikk til det er 5 m igjen 

på p. Snu, kast og strikk tilbake. *Strikk til det er 4 (4) 4 (8) 

8 (8) m igjen til der du snudde på forrige p, snu, kast og strikk 

tilbake. Strikk til det er 12 (12) 12 (16) 16 (16) m igjen til 

3+3,5 3+3,5 SKYSOUL

Bling
Grå 3004 1 spole (strikkes hele tiden sammen med farge 2)

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 3 og 3,5. 
 Liten rundp nr 3 til halsen.

STRIKKEFASTHET 23 m glattstrikk på p nr 3,5 = 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 = strikkes r på alle p

FARGENØKKEL
Farge 1: Mosegrønn Sky + melert mørk grønn Soul
eller naturhvit Sky + natur Soul
Farge 2: Naturhvit Sky + natur Soul
eller petrol Sky + melert lys grå Soul + grå Bling
Farge 3: Cognac Sky + melert rust Soul
eller stål blå Sky + melert blå Soul

3

snuingen på forrige p, snu, kast og strikk tilbake.* Gjenta fra 

*-* til alle m på p har blitt tatt med i de forkortede p. Strikk 

neste p slik (vrangen): Fell av 1. m på p, strikk strukturmønster 

til det er 2 m igjen på p, strikk 2 m vr sammen = 112 (120) 

128 (144) 152 (164) m igjen. NB! På denne p strikkes alle 

kastene vr sammen med neste m på p slik: Strikk til kastet, 

flytt det til høyre p, ta neste m r løs av p, flytt m og kastet 

tilbake til venstre p og strikk 2 m vr sammen i bakre m-lenke.

Videre strikkes rundt i glattstrikk med p nr 3,5 over alle 224 

(240) 256 (288) 304 (328) m (omgangen begynner i venstre 

side og bolen har 112 (120) 128 (144) 152 (164) m til for- 

og bakstykke). Fell på hver 6,5. (7.) 7. (6.) 6. (6,5.) cm slik:

Fell 7 (7) 7 (6) 8 (8) m jevnt fordelt på omgangen 4 (4) 4 (6) 4 

(4) ganger og 2 m (1 i hver side) 1 gang = 194 (210) 226 (250) 

270 (294) m igjen. Strikk til arbeidet måler 34 (35) 36 (37) 38 

(39) cm (målt i plaggets høyre side). Neste omgang strikkes 

slik: Fell av 6 m, strikk 85 (93) 101 (113) 123 (135) m, fell 

av 12 m, strikk 85 (93) 101 (113) 123 (135) m, fell av de siste 

6 m. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 43 (45) 45 (47) 47 (49) m med farge 1 på p nr 3. 

Strikk 5 omganger rundt i glattstrikk. Sett et merke rundt den 

første m i omgangen = merkem. Skift til p nr 3,5 og strikk 

videre i glattstrikk, samtidig som det økes 1 m på hver side av 

merkem på hver 3. (2,5.) 2,5. (2,5.) 2. (2.) cm til det er i alt 75 

(79) 83 (87) 89 (93) m i omgangen. Strikk til ermet måler 48 

(49) 50 (51) 52 (53) cm. Fell av 12 m midt under ermet 

(merkem samt 5 m før den og 6 m etter den). Legg arbeidet 

til side og strikk det andre ermet på samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett alle delene inn på rundp nr 3,5. Først venstre erme, 

så forstykket, høyre erme og bakstykket til slutt = 296 (320) 

344 (376) 400 (432) m. Sett et merke i alle sammenføyningene. 

Fell på hver 8. (9.) 8. (8.) 7. (7.) omgang slik: *Strikk 2 m r 

sammen, strikk til det neste merket, ta 1 m løs av p, strikk 

1 m r, trekk den løse m over*, gjenta fra *-* ut omgangen 

(8 m felles i alt). Fellingsomgangen skal strikkes i alt 4 (4) 

5 (6) 7 (8) ganger = 264 (288) 304 (328) 344 (368) m. 

Strikk mønsteret og fell som vist på diagrammet = 99 (108) 

114 (123) 129 (138) m.

HALSKANT

Skift til p nr 3 og strikk 5 omganger glattstrikk med farge 1, 

hvor det på 1. p felles jevnt fordelt til 96 (100) 104 (108) 112 

(116) m. Fell av til en jevn kant som ikke strammer. Brett 

de 5 siste omgangene dobbelt mot vrangen og sy til med 

løse sting.

MONTERING

Sy sammen under ermene. Brett de 5 omgangene nederst 

på ermene dobbelt mot vrangen og sy til med løse sting. 

Sy sammen kantene i sidene nede på bolen med kantm 

til sømmemonn. 

DIAGRAM

Gjenta

  Farge 1 
  Farge 2 
  Farge 3
  2 r sammen med farge 1 
  2 r sammen med farge 2 
  2 r sammen med farge 3 
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37·08 KÅPE, LUE OG VOTTER
DESIGN Kari Haugen

GARN ALPAKKA FUR 59% alpakka, 41% 
 merinoull, 50 gram = 60 meter
 FAERYTALE 100% alpakka, 
 50 gram = 175 meter

STØRRELSER 
Kåpe  2  (4)  6  (8)  år 
Lue og votter 2-4  (6-8)  år 

PLAGGETS MÅL 
Overviddeca  66  (70)  74  (78)  cm
Hel lengde ca  44  (48)  52  (56)  cm
Ermelengde ca  23  (26)  29  (32)  cm

GARNFORBRUK 
Hele settet 
ALPAKKA FUR
Natur 202  7  (8)  9  (10)  nøster
FAERYTALE
Naturhvit 701  3  (4)  5  (6)  nøster 

PINNEFORSLAG Rundp nr 9. 
 Heklenål 5,5 mm

STRIKKEFASTHET 
10 m rillestrikk med dobbelt garn (1 tråd av hver kvalitet) = 10 cm
11 fm med dobbelt garn (2 tråder Faerytale) = 10 cm

TILBEHØR Ca 4-6 store knapper. 
 Vi har brukt K380214 fra Hjelmtvedt.

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, lm=luftmaske

KÅPE
FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 77 (85) 93 (101) m med 1 tråd Alpakka Fur og 1 tråd 

Faerytale på p nr 9 og strikk fram og tilbake rillestrikk (strikk r 

på alle p). Sett en merketråd i hver side med 19 (21) 23 (25) m 

til hvert forstykke og 39 (43) 47 (51) m til bakstykket. La 

merketrådene følge med oppover. Når arbeidet måler 9 (8) 7 

(6) cm, skal det felles 1 m på hver side av merketrådene = til 

sammen 4 m felt. Gjenta disse fellingene hver 9. (8.) 7. (6.) 

cm 2 (3) 4 (5) ganger til = 65 (69) 73 (77) m. Strikk til arbeidet 

måler 32 (35) 38 (41) cm. Videre strikkes for - og bakstykke 

hver for seg med 16 (17) 18 (19) m til hvert forstykke og 33 

(35) 37 (39) m til bakstykket.

FORSTYKKER

Strikk rett opp til ermehullet måler 8 (9) 9 (10) cm. Fell til 

halsen 4 (4) 5 (5) m 1 gang og deretter 1 m hver 2. p 2 

ganger = 10 (11) 11 (12) m igjen. Strikk til ermehullet måler 12 

(13) 14 (15) cm. Fell av.

BAKSTYKKET

Strikk rett opp til bakstykket er ca. 2 cm kortere enn 

forstykkene. Fell av de midterste 11 (11) 13 (13) m. Strikk hver 

side for seg slik: Fell 1 m til nakken = 10 (11) 11 (12) m igjen. 

Strikk til bakstykket er like langt som forstykkene. Fell av.

ERMENE

Legg opp 13 (15) 17 (19) m med 1 tråd Alpakka Fur og 1 tråd 

Faerytale på p nr 9. Strikk fram og tilbake rillestrikk. Øk 1 m i 

hver side hver 3. (3,5.) 4. (4,5.) cm 6 ganger = 25 (27) 29 (31) 

m. Strikk til ermet måler 23 (26) 29 (32) cm. Fell av. 

KNAPPEKANT

Hekle med 2 tråder Faerytale 5 rader fm langs venstre forkant.

KANT MED KNAPPHULL

Hekles som knappekant, men på 3. rad lages 5-6 knapphull 

jevnt fordelt. Knapphull lages slik: Hekle 2 lm, hopp over 2 m. 

Neste rad hekles 2 fm rundt lm-buen.

FAERYTALE ALPAKKA FUR9 4-6

KRAGE

Sy sammen på skuldrene. Strikk opp ca. 5 m pr. 5 cm rundt 

halsen med 1 tråd Alpakka Fur og 1 tråd Faerytale på p nr 9.  

Strikk fram og tilbake rillestrikk ca. 6 (7) 8 (8) cm. Fell av uten 

å stramme. Hekle en kant i fm med 2 tråder Faerytale  rundt 

kragen. La hver fm gå ca. 1 cm inn på arbeidet. Start på 

toppen av kanten med knapphull og hekle hele veien rundt.

LOMMER

Legg opp med 2 tråder Faerytale  9 (10) 12 (13) lm. Hekle 2 

ekstra lm, snu og hekle 9 (10) 12 (13) fm tilbake. Snu med 1 

lm og hekle fm fram og tilbake til arbeidet måler 7 (8) 9 (10) 

cm. Hekle 2 omganger fm rundt hele lommen. For å unngå 

at det strammer i hjørnene, hekles 1-2 fm ekstra der.

MONTERING

Sy lommene på kåpa i passe høyde. Sy i knapper.

LUE
Legg opp 44 (48) m med 1 tråd Alpakka Fur og 1 tråd Faerytale på 

p nr 9. Strikk rillestrikk fram og tilbake til arbeidet måler 14 (16) cm. 

Del arbeidet opp 4 like deler og strikk videre hver del for seg slik: 

Fell inn til en spiss ved å strikke 2 r sammen i begynnelsen av hver 

p til det står 3 m igjen på p. Ta 1 m løs av, strikk 2 m r sammen, 

trekk den løse m over. Sy sammen lua midt bak og sy sammen 

spissene på vrangen (som en stjerne i toppen av lua). Hekle med 2 

tråder Faerytale rundt kanten på lua med 3 omganger fm.  

ØREKLAFFER

Merk av 'midten' på øreklaffene = ca ¼ av luens omkrets 

(målt fra midt bak/midt foran). Hekle med 2 tråder Faerytale 4 

fm før merket og 4 fm etter.  Hekle fram og tilbake  4 rader 

fm. Fell deretter inn i sidene ved å hoppe over 1. fm i 

begynnelsen av raden 2 ganger. Klipp av tråden. Hekle fm fra 

begynnelsen av klaffen og hele veien rundt. 

Tvinn to snorer og sett dem  i klaffene.

ØRER

Hekle med 2 tråder Faerytale direkte på luen. Start nederst i 

sidesømmene (spissene) og hekle 7 (8) fm. Hekle fram og 

tilbake 3 (4) rader. Fell inn i sidene ved å hoppe over 1. m i 

begynnelsen på hver rad. Hekle til det står 3 m igjen på 

raden. Klipp av tråden. Start ved begynnelse av øret og hekle 

fram og tilbake 2 rader fm over hele kanten. Avslutt og 

begynn hver rad  med 1 fm ned i selve luen. 

VOTTER
Legg opp 16 (18) m med med 1 tråd Alpakka Fur og 1 tråd 

Faerytale på p nr 9. Strikk rillestrikk fram og tilbake 7 (9) cm. 

Del arbeidet i to deler med 8 (9) m til hver del. Strikk hver del 

slik: Fortsett med rillestrikk og fell 1 m begynnelsen av hver p 

til alle m er felt. 

Sy sammen i siden, men la en ca. 2 cm lang åpning til 

tommel stå igjen. La det være ca. 2 (3) cm før tommelhullet.

Hekle 4 (5) omganger fm med 2 tråder Faerytale rundt 

kanten på votten. 

TOMMEL

Hekle rund fm med 2 tråder Faerytale i åpningen 

til tommel. Hekle høyden på tommelen og fell inn med 

å hoppe over annenhver m til det står 3 m igjen. 

Dra tråden gjennom disse m.  

5,5



44 45

37·09 GENSER
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN HEXA 100% alpakka, 
 50 gram = 100 meter

STØRRELSER XS  (S) M (L) XL (XXL)

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca  80 (89)  99 (108) 118 (127) cm
Hel lengde ca  56 (58) 60 (62) 64 (64) cm
Ermelengde ca  48 (49) 50 (51) 52 (53) cm

GARNFORBRUK
Denim 933  8  (9) 10 (11) 12 (13) nøster
Rust 931  1 nøste til alle størrelser
Oker 932  1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 5 og 6

STRIKKEFASTHET 17 m glattstrikk 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

Hele arbeidet strikkes rundt.

BOLEN

Legg opp 136 (152) 168 (184) 200 (216) m med denim 

på p nr 5 og strikk 1 omgang vr. Strikk mønster etter diagram 

A (20 omganger). Sett et merke i hver side med 68 (76) 84 

(92) 100 (108) m til for- og bakstykket. Skift til p nr 6 og strikk 

videre i glattstrikk med denim til arbeidet måler 39 (39) 40 

(41) 42 (42) 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) 44 (44) 44 (48) m med denim på strømpep 

nr. 5 og strikk 1 omgang vr. Strikk mønster etter diagram 

A (20 omganger). Sett et merke over første og siste m 

i omgangen = merkem. Skift til p nr 6 og strikk videre 

i glattstrikk med denim, samtidig som det økes 2 m midt 

under ermet (på hver side av merkem på hver 4,5. (4.) 4,5. 

5+6 5+6 HEXA

(3,5.) 3. (3,5.) cm til det er i alt 58 (60) 64 (68) 72 (74) m 

i omgangen. Strikk til ermet måler 48 (49) 50 (51) 52 (53) 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.

BÆRESTYKKET

Sett alle delene inn på rundp nr 6. Først venstre erme, 

så forstykket, høyre erme og bakstykket til slutt = 220 

(240) 264 (288) 312 (332) m. Sett et merke over 2 m i alle 

sammenføyningene. Videre felles det 1 m på hver side av de 

avmerka m ved å strikke 2 m r sammen etter merket og ta 

1 m løs av, strikk 1 m r, trekk den løse m over før merket 

= 8 m felles i omgangen. Gjenta fellingen på 2. hver omg 

til det er 116 (120) 120 (128) 128 (132) m igjen i omgangen. 

Skift til p nr 5 og strikk 1 omgang r med denim, samtidig som 

det felles jevnt fordelt til 114 (117) 117 (123) 123 (126) m. Strikk 

mønster etter diagram B (6 omganger) og deretter 1 omg r, 

1 omg vr med blå. Fell av.

MONTERING

Sy sammen under ermene. Sy sting med oker og rust tvers 

over de 2 m mellom fellingene på bærestykket (se detaljebilde). 

Sy i 2. hver omgang med oker og 2. hver omgang med rust.

DIAGRAM

Strikkes med denim

Strikkes med oker

Strikkes med denim

Strikkes med rust

Gjenta
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Gjenta

  Glattstrikk med denim
  R m med oker
  Ta 1 m løs av med garnet bak arbeidet
  Vr m med oker
  R m med rust
  Vr m med rust
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37·10 LANG JAKKE, SKJERF OG LUE
DESIGN Kari Haugen

GARN HEXA 100% alpakka, 50 gram = 100 meter
 AIR 78% suri alpakka 22% nylon, 
 25 gram = 235 meter 
 ALPAKKA FUR, 59% alpakka, 41% merinoull,  
 50 gram = 60 meter

STØRRELSER 
Jakke S (M) L  (XL)
Skjerf og lue  One size

PLAGGETS MÅL 
Jakke
Overvidde ca  100 (108) 115 (123) cm
Hel lengde ca  102  (106) 108 (110) cm
Ermelengde ca  48 (50) 51 (52) cm
Skjerf 30 cm x 170 cm
Lue Hodevidde 53 cm

GARNFORBRUK 
Jakke
Hexa, lys grå 916  13 (14) 15 (16) nøster
Air, antrasitt DL 111  5 (6) 7 (8) nøster

Skjerf og lue
Alpakka Fur, grå 201  5 nøster
Hexa, lys grå 916  1 nøste
Air, antrasitt DL111  1 nøste

PINNEFORSLAG Rundp nr 7 og 8
 Liten rundp nr 7 til luen

STRIKKEFASTHET 
13 m glattstrikk med 1 tråd Hexa og 1 tråd Air på p nr 8 = 10 cm
10 m rillestrikk med Alpakka Fur på p nr 8 = 10 cm
12 m glattstrikk med Alpakka Fur på p nr 7 = 10 cm

TILBEHØR 4 knapper, vi har brukt K313618 
 fra Hjelmtvedt.
 Eventuelt 4-5 store trykknapper. 

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

JAKKE
FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp  157 (168) 179 (190) m med 2 tråder Hexa og 1 tråd 

Air på p nr 7. Strikk tilbake (vrangen) 1 p vr. Skift til p nr 8 og 1 

tråd Hexa og 1 tråd Air. Strikk glattstrikk fram og tilbake med 

et belegg på begge sider av jakken. Begynn høyre forstykke 

med 3 r (r på retten, vrang på vrangen), 1 vr (vr på retten, 

r på vrangen) og avslutt venstre forstykke med 1 vr og 3 r. 

Stram tråden i begynnelsen av hver p  slik at ikke kantene blir 

for løse. Strikk til arbeidet måler 52 (54) 55 (55) cm. Så skal 

det strikkes inn to hjelpetråder for lommene: Strikk 22 (23) 

24 (25) m, strikk de neste 17 (18) 19 (20) m med en hjelpetråd 

i en kontrastfarge, sett de 17 (18) 19 (20) m tilbake på venstre 

p og strikk dem en gang til med "riktig" tråd, strikk til 39 (41) 

43 (45) m gjenstår, strikk 17 (18) 19 (20) m først med 

hjelpetråd og deretter med "riktig" tråd, strikk de siste 22 (23) 

24 (25) m. Strikk til arbeidet måler 81 (84) 85 (86) cm. På 

neste p felles det til ermehull slik: Strikk 43 (46) 49 (52) m 

(=høyre forstykke), fell av 6 m, strikk 59 (64) 69 (74) m 

(=bakstykket), fell av 6 m, strikk 43 (46) 49 (52) m (=venstre 

forstykke). Videre strikkes for- og bakstykke hver for seg.

HEXA AIR ALPAKKA FUR7+8 4

FORSTYKKENE 

Fell videre til ermehull hver 2. p 2,1 (2,1) 2,1,1 (2,1,1) m = 40 

(43) 45 (48) m igjen. Strikk rett opp til ermehullet, målt rett 

opp, måler 13 (13) 14 (14) cm. Så skal det felles til halsåpning. 

Strikk 10 m (på den siden belegget er), sett 8 (9) 9 (10) m 

på en tråd, strikk ut p. Videre strikkes hver side for seg.

FORSTYKKENES SIDE MOT ERMET

Fell videre mot halsen hver 2. p 2,1,1,1,1 m (likt for alle 

størrelser) = 16 (18) 20 (22) m igjen. NB Når ermehullet, målt 

rett opp, måler 17 (18) 19 (20) cm, skal skulderen skrås: Strikk 

til 5 (6) 6 (7) m gjenstår, snu og strikk ut p. Strikk så til 10 (12) 

13 (14) m gjenstår, snu og strikk ut p. Strikk 1 p over alle m. 

Fell av. For å unngå hull når det snues, er det lurt å ta første 

m løs av uten å strikke den.

FORSTYKKENES SIDE MOT MIDTEN

Fell mot halsen hver 2. p 2,1,1,1,1 m (likt for alle størrelser). 

Samtidig skrås belegget ved å felle den ytterste m på de 

4 siste p.

BAKSTYKKET

Fell til ermehull i sidene som på forstykkene. Strikk til 

ermehullet måler 17 (18) 19 (20) cm. Sett de midterste 

15 (16) 15 (16) m på en tråd og strikk hver side for seg. 

Skrå skulderen som på forstykkene samtidig som det 

felles videre til nakken på hver 2. p med 2,1 m.

ERMENE

Legg opp 26 (28) 30 (32)  m med 2 tråder Hexa og 1 tråd 

Air på p nr 7. Strikk 1 omgang r rundt. Skift til p nr 8 og 1 tråd 

Hexa beige og 1 tråd Air. Strikk videre glattstrikk rundt. 

Øk 2 m midt under ermet hver 4,5. (5.) 5. (5.) cm 10 ganger 

= 46 (48) 50 (52) m. Strikk til ermet måler 48 (50) 51 (52) cm.  

Fell av 6 m midt under ermet ( de 3 første og de 3 siste m 

i omgangen). Strikk fram og tilbake og fell av 6 (6) 5 (5) m 

i begynnelsen av hver p 4 (4) 6 (6) ganger. Fell av de siste 

16 (18) 14 (16) m.

HALSKANT

Sy sammen på skuldrene. Sett  m fra hjelpetrådene i hals- 

og nakkefellingen over på p nr 7. Strikk opp m langs 

halsåpningen med 1 tråd Hexa og 1 tråd Air. 

Strikk 1 r, 1 vr fram og tilbake. *Etter  2 cm lages 2 knapphull  

på høyre forstykke på begge sider av halsutrigningen. 

Hvert knapphull lages slik: Strikk 2 m r sammen, lag et 

dobbelt kast, strikk 2 m r sammen. På neste p strikkes det 

doble kastet som 1 r, 1 vr (eller 1 vr, 1 r). Strikk videre 2 cm 

og lag  2 nye knapphull. Strikk 3  cm. Sett et merke = toppen 

av halskanten. Strikk videre til kanten måler 3 cm fra merket, 

lag knapphull som før, strikk videre 2 cm og lag 2 nye 

knapphull, strikk videre 2 cm (knapphullene skal møtes 

når halsen legges dobbelt). Fell av.

MONTERING OG LOMMER

Plukk opp m på begge sider fra hjelpetrådene til lommene. 

Hjelpetråden må forsiktig tas ut når dette gjøres. Fordel m på 4 

strømpep nr 8. Strikk glattstrikk  med 1 tråd Hexa og 1 tråd 

Air ca. 14 cm. Fell av og sy sammen lommeposen i bunnen.

Sy i ermene. Damp lett over kantene på begge sider 

på forstykket. Brett belegget mot vrangen og sy fast med 

løse sting. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til. 

Sy gjerne knapphullsting rundt de doble knapphullene. 

Sy i knapper på halskanten og eventuelt i 3 – 4 trykknapper 

i åpningen foran på venstre side. 

SKJERF
Legg opp 30 m med Alpakka Fur på p nr 8. Strikk rillestrikk 

fram og tilbake. Strikk til arbeidet måler ca 110 cm eller til 

ønsket lengde. Fell av. 

LUE
Legg opp 64 m med 1 tråd Hexa og en tråd Air på en liten 

rundp eller strømpep nr 7. Strikk rundt 1 r, 1 vr 3 cm. Skift til 

Alpakka Fur og strikk videre rundt i glattstrikk til arbeidet 

måler ca 18 cm. Fell på denne måten: * 1 r, 2 r sammen*. 

Gjenta * - * ut omgangen.  Strikk 3 omganger. Gjenta 

fellingen og strikk 3  omganger uten å felle. Strikk deretter 

2 m r sammen ut neste omgang. Strikk 1 omgang uten å felle 

og deretter og 2 m r sammen ut omgangen. Klipp av tråden 

og trekk den gjennom m som er igjen. Brett vrangborden 

mot vrangen og sy til med løse sting.  

7+87
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37·11 GENSER OG LUE
DESIGN  Kari Haugen

GARN FAERYTALE 100% alpakka  
 50 gram = 175 meter  

STØRRELSER
Genser 2  (4)  6  (8)  år
Lue 2/4  (6/8)  år

PLAGGETS MÅL
Genser
Overvidde ca  63  (68)  74  (79)  cm
Hel lengde ca  36  (40)  44  (48)  cm
Ermelengde ca  22  (27)  30  (33)  cm
Lue
Hodevidde ca  41  (45)  cm

GARNFORBRUK
Genser
Dus grågrønn 774  2  (3)  3  (4)  nøster
Lue
Dus rosa 771  1  (1)  nøste

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 3,5 og 4,5.

TILBEHØR  2 knapper. 
 Vi har brukt K201439 fra Hjelmtvedt.

STRIKKEFASTHET 22 m i mønster 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

GENSER

FORSTYKKET

Legg opp 70 (74) 82 (86) m med dus grågrønn på p nr 3,5. 

Begynn og avslutt p med 2 vr og strikk vrangbord fram 

og tilbake med 2 r, 2 vr til arbeidet måler 5 (5) 6 (7) cm. 

Skift til p nr 4,5 og strikk 1 p r på retten hvor det økes jevnt 

fordelt til 71 (77) 83 (89) m.  Strikk videre mønster A. 

Når arbeidet måler ca. 31 (34) 38 (41) cm og siste p er som 

p merket H eller I på diagrammet, skal de midterste 15 (17) 19 

(21) m felles av. Strikk hver side for seg og fell videre hver 2. 

p til halsen 2 m 2 ganger og 1 m 3 ganger. Fortsett uten 

å felle til arbeidet måler 36 (40) 44 (48) cm. Fell av.

BAKSTYKKET

Legg opp og strikk som forstykket. Fortsett rett opp til 

bakstykket er like lang som forstykket, uten å felle til nakken. 

Fell av.

ERMENE

Legg opp 26 (30) 34 (38)  m med lys gråblå på p nr 3,5. 

Begynn og avslutt p med 2 vr og strikk vrangbord 2 r, 2 vr 

fram og tilbake til arbeidet måler 5 (5) 6 (6) cm. Skift til p nr 

4,5 og strikk 1 p r på retten hvor det økes 5 m jevnt fordelt. 

Strikk videre mønster B. Øk 1 m i hver side hver 1,5. (2.) 2. (2.) 

cm 11 ganger = 53 (57) 61 (65) m. Strikk til ermet måler 22 

(27) 30 (33) cm. Fell av. 

3,5+4,5 3,5+4,5 FAERYTALE2

HALSKANT

Begynn på den ene skulderen. Strikk opp ca. 11 m pr. 5 cm 

m rundt halsen med dus grågrønn på p nr 3,5. Legg til 4 m 

i den enden av kanten som hører til bakstykket. Dette skal 

siden bli knappekant. Masketallet skal være delelig med tallet 

2. Strikk fram og tilbake 2 r, 2 vr 8 (8) (10) 10 cm, men lag 4 

knapphull langs den enden som hører til forstykket. Knapphull 

lages slik innenfor de 2 ytterste m: Strikk 2 m r sammen, 

lag et dobbelt kast, strikk 2 m vridd r sammen. På neste p 

strikkes det doble kastet som 1 r, 1 vr. Knapphullene skal 

plasseres slik at 2  kommer på utsiden og 2 kommer på 

innsiden. To og to knapphull skal altså møtes når halskanten 

legges dobbel. Sy eventuelt sammen knapphullene med 

knapphullsting. Sy i knapper.  

LUE

Legg opp 92 (100) m med dus rosa på p nr 3,5. Strikk rundt 2 

r, 2 vr 3 (4) cm. Skift til p nr 4.5 og strikk 1 omgang r hvor 

masketallet  justeres til 90 (102) m. Strikk mønster C til 

arbeidet måler 15 (17) cm. Strikk 1 omgang glattstrikk som det 

felles 2 m = 88 (100) m. Strikk videre glattstrikk. På 2. 

omgang begynner fellingene: Strikk *1 r, 2 r sammen, 17 (20) 

r, 2 m vridd r sammen*. Gjenta *-* ut omgangen. Strikk 1 

omgang uten å felle. Neste omgang felles igjen: Strikk *1 r, 2 

r sammen, 15 (18) r, 2 m vridd r sammen*. Gjenta *-* ut 

omgangen. Strikk 1 omgang uten å felle. Neste omgang 

felles som før. Det blir 2 m mindre mellom fellingene for 

hver gang. Fortsett slik til det er 16 (20) m igjen. Strikk 1 

omgang r og deretter 2 r sammen ut neste omgang, Klipp av 

tråden, trekk den gjennom m, stram forsiktig og fest den 

godt på vrangen. 

 

DIAGRAM
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  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Tom rute, ingen m
  1 kast
  Ta 1 m løs av, strikk 2 m r sammen, trekk den løse m over

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Tom rute, ingen m
  1 kast
  Ta 1 m løs av, strikk 2 m r sammen, trekk den løse m over
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37·12 PONCHO / SKJERF / VEST
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN HEXA 100% alpakka, 50 gram = 100 meter
 
STØRRELSER XS/S (M/L) XL/XXL

PLAGGETS MÅL 
Bredde ca  220 (240) 260 cm
Hel lengde ca (fra skulder til nederste kant) 
 39 (42) 48 cm

GARNFORBRUK 
Muldvarp 934  16  (17)  19  nøster

PINNEFORSLAG Rundp nr 7. 
 Heklenål 6 mm.
 Hjelpep

STRIKKEFASTHET  16 m mønster på p nr 7 = 10 cm

TILBEHØR 14 knapper. 
 Vi har brukt K360484 fra Hjelmtvedt 

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
HEKLEFORKORTELSER  m = maske, kjm =kjedemaske,   
   lm = luftmaske

Arbeidet strikkes fram og tilbake på rundp

FORSTYKKET

Legg opp 62 (67) 77 m på p nr 7 og strikk mønster etter 

diagrammet til arbeidet måler 220 (240) 260 cm. NB Tilpass 

lengden slik at det avsluttes på samme plass i flettemønsteret 

som ved oppleggskanten. Fell av.

BAKSTYKKET

Strikkes som forstykket

HEKLEDE KANTER

Hekle en kant rundt hver del slik: Begynn med en kjm 

i et hjørne på for- eller bakstykket. Hekle *3 lm, hopp over 

ca 1,5 cm, 1 kjm i kanten*, gjenta fra *-* rundt hele arbeidet, 

men i hjørnene hekles 1 kjm + 2 lm + 1 kjm i samme m.

Merk av 25 (28) 31 cm midt på den ene langsiden på bakstykket. 

Sy en knapp på hver side av disse og ytterligere 6 knapper 

jevnt fordelt langs kanten ut mot opplegg/avfelling, i alt 14 

knapper). Lm-buene som ble heklet langs kantene på for- 

og bakstykket brukes som knapphull og delene kan knappes 

sammen på mange forskjellige måter eller brukes som skjerf 

hver for seg.

HEXA

DIAGRAM

Begynn her
(1. p er fra vrangen)

Gjenta Slutt her

Gjenta

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

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

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

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

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

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  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 vr
  Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 2 m vr, strikk m fra hjelpep r
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37·13 GENSER
DESIGN Kari Haugen

GARN HEXA 100% alpakka, 
 50 gram = 100 meter 

STØRRELSER S  (M)  L 

PLAGGETS MÅL
Genser
Overvidde ca  88  (98)  108  cm
Hel lengde ca  69  (73)  75  cm
Ermelengde ca  48  (50)  51  cm

GARNFORBRUK
Rødoransje 917 13  (14)  15  nøster

PINNEFORSLAG  Rundp og strømpep nr 6 og 7
 Hjelpep

STRIKKEFASTHET
15 m glattstrikk med Hexa på p nr 7 = 10 cm
68 m i mønster for- og bakstykket med Hexa på p nr 7 = ca 30 cm
32 m i mønster med Hexa på p nr 7 på ermene = ca 15 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

FORSTYKKET

Legg opp  74 (82) 90 m med Hexa på p nr 6 og strikk 

vrangbord fram og tilbake med 2 r, 2 vr (p avsluttes med 2 r) 

til arbeidet måler 5 (5) 7 cm. Skift til p nr 7, og øk på første 

p 16 m jevnt fordelt over de midterste 52 m og strikk videre 

mønster slik: De første og siste 11 (15) 19 m strikkes i glattstrikk 

med vrangen ut, de midterste 68 m strikkes etter diagram A. 

NB De 16 nye m fordeles slik: Øk 4 m jevnt fordelt  helt i starten 

av den midterste fletten og 3 m i hver av de andre 4 flettene. 

Det skal nå i alt være 90 (98) 106 m. Strikk mønster og fell til V-hals 

som diagrammet angir. Når V-halsen starter, blir arbeidet delt i to. 

Avslutt ved merket for valgt str. Fell av (flettene bør felles av litt 

stramt). 

BAKSTYKKET

Legg opp og strikk vrangbord som til forstykket. Skift til p nr 7, 

øk på første p 16 m jevnt fordelt over de midterste 52 m og 

strikk videre mønster slik: De første og de siste 11 (15) 19 m  

strikkes i glattstrikk med vrangen ut, de midterste 68 m  strikkes 

etter diagram B.   

NB De 16 nye m fordeles slik: Øk 4 m jevnt fordelt  helt i starten 

av den midterste fletten og 3 m i hver av de andre 4 flettene. 

Fortsett til bakstykket er 3 cm kortere enn forstykket. Fell av de 

midterste 40 (52) 60 m. Strikk hver side for seg og fell videre til 

nakken 2,1 m på 2. hver p. Strikk til bakstykket er like langt som 

forstykket. Fell av (flettene bør felles av litt stramt). Strikk opp 7-8 

m pr 5 cm med p nr 6 i nakken. Strikk 3 p rillestrikk. Fell av. 

6+7 6+7 HEXAHJELPEP HJELPEP
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ERMENE

Legg opp 28 (32) 36  m på p nr 6. Strikk rundt i vrangbordstrikk 

med 2 r, 2 vr til vrangborden måler 6 (7) 8 cm. Skift til p nr 7, øk 

på første omgang 12 m jevnt fordelt over de midterste 20 m og 

strikk videre mønster slik: De første og de siste 4 (6) 8 m strikkes 

i glattstrikk med vrangen ut, de midterste 32 m strikkes etter 

diagram C. 

NB De 12 nye m fordeles slik: Øk 4 m jevnt fordelt helt i starten 

av hver av de 3 flettene. Videre økes 2 m midt under ermet hver 

3. cm 14 ganger = 68 (72) 76 m. De nye m strikkes i glattstrikk 

med vrangen ut. Strikk til ermet måler 48 (50) 51 cm. 

Fell av (pass på å stramme litt når flettene felles av).

MONTERING

Sy i ermene og sy sammen i sidene, men la vrangborden 

nederst stå åpent. Sy noen sting på vrangen nederst i v-halsen 

slik at det ikke blir løse tråder.

DIAGRAM

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  2 vr sammen
  Sett 4 m på hjelpep bak arb, strikk 4 r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 4 m på hjelpep foran arb, strikk 4 r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 6 m på hjelpep foran arb, strikk 6 r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 1 m på hjelpep bak arb, strikk 6 r, strikk m fra hjelpep vr
  Sett 6 m på hjelpep foran arb, strikk 1 vr, strikk m fra hjelpep r
  Strikk 1 r, 1 kast, 1 r i samme m, snu og strikk vr tilbake, snu strikk r, snu og strikk vr, snu og fell 3 m vr sammen
  Sett 3 m på hjelpep bak arb, strikk 3 r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 3 m på hjelpep foran arb, strikk 3 r, strikk m fra hjelpep r
  Tom rute, ingen m

Midt bak
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B
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Alpakka Fur er sesongnyhet! 
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.

Strikkefasthet: 11 m i glattstrikk på 
pinne 8 = 10 cm. 

50g = ca 60m 

Hexa er et supermykt, tykt og smidig 
garn som gir lette og luftige plagg. 
Garnet er kabelspunnet av fineste 
alpakka og du kan gjerne bruke 
tykke pinner, for eksempel 6-8 – alt 
etter hvor løst eller fast du strikker 
og hvordan du ønsker at det ferdige 
resultatet skal være.

Strikkefasthet: 15 masker glattstrikk 
på pinne 7 = 10 cm. 

50g = ca 100m

ALPAKKA

FUR

HEXA

59 % Baby Alpakka
41 % Extra Fine Merinoull 

 Produsert i Peru

100 % fineste alpakka
 Produsert i Peru

Soul er et kabelspunnet garn. 
Tråden minner litt om fingerstrikking 
og gir spennende struktur i strikk. 
Det er den aller mykeste pelsen 
på de voksne dyrene som sorteres 
til kvaliteten Baby Alpakka.

Strikkefasthet: 30 masker glattstrikk 
på pinne 4 = 10 cm. 

25g = ca 177mSOUL
68 % Baby Alpakka • 32 % nylon 

Produsert i Peru

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.

Strikkefasthet: 18 masker glattstrikk 
på pinne 4,5 = 10 cm. 

50g = ca 175m

Air er et lekkert, tynt og litt loddent 
garn som er svært drøyt i bruk. 
Det kombineres gjerne med alle 
de andre garntypene fra Du Store 
Alpakka og gi spennende effekter 
i kanter, mønsterstrikk eller som 
en ekstra effekttråd i hele plagget.

Strikkefasthet: 34 masker glattstrikk 
på pinne 3 = 10 cm. 

25g = ca 235m

Sky har vakker silkeglans og mykhet 
der den fine blandingen av silke og 
babyalpakka kommer til rette. Garnet 
er tynt og delikat og bør strikkes på 
tynne pinner når det brukes alene.

Strikkefasthet: 34 masker glattstrikk 
på pinne 2 = 10 cm. 

25g = ca 116m

FAERYTALE

AIR

SKY

100% fineste alpakka
 Produsert i Peru

40 % Fineste Alpakka • 40 % Merino Ull 
20 % Nylon

 Produsert i Peru

70 % Baby Alpakka
30 % Mullbærsilke
Produsert i Peru

GARN BRUKT 
I DENNE KATALOGEN

25g = ca 177m

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

430

10

25g = ca 235m

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

334
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25g = ca 116m

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

234

10

50g = ca 100m

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

715

10

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

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
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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


