MODELL | 69-05

NANNA KARDIGAN, SKJØRT
& BASKERLUE SYRIN
MINI STERK

For oppskrift
på sokker se
DSA 69-15

#dustorealpakka #DSA
#houseofyarn_norway

2,5+3 2,5+3 2,5+3 7-8

69-05
NANNA KARDIGAN, SKJØRT & BASKERLUE SYRIN

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
MINI STERK 40 % alpakka, 40 % merinoull,
20 % nylon, 50 gram = ca 166 meter

DESIGN

Trine Lise Høyseth

STØRRELSER
Kardigan
4
(6)
8
(10) 12 år
Skjørt
4
(6)
8
(10) 12 år
Baskerlue
4-6 (8-12) år
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Kardigan
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
Skjørt
Livvidde ca
Hel lengde ca
GARNFORBRUK
Kardigan
Mørk syrin 864
Grå lavendel 853
Blekrosa 863
Natur 806
Skjørt
Rose/syrin 881
Baskerlue
Mørk syrin 864
Grå lavendel 853
Blekrosa 863
Natur 806

62
38
29

(68)
(42)
(32)

75
46
35

(81)
(50)
(38)

88
54
41

cm
cm
cm

52
28

(55)
(32)

58
36

(61)
(40)

64
44

cm
cm
Alternativt garn: TYNN ALPAKKA, ALPAKKA WOOL

4
(4)
5
(5)
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser

6

nøster

3

5

nøster

(4)

4

(5)

1 nøste begge størrelser
1 nøste begge størrelser, eller en rest
1 nøste begge størrelser, eller en rest
1 nøste begge størrelser, eller en rest

PINNEFORSLAG Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3
TILBEHØR

7

(7)

7

(8)

8

knapper

STRIKKEFASTHET
27 m glattstrikk / mønsterstrikk etter diagram A på p nr 3 = 10 cm

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger
eller kortere ved behov.
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
© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.
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slik at mønsteret blir likt som på bolen. Samtidig, når arbeidet
måler 4 cm, økes det 1 m på hver side av merke-m. Gjenta
økningene på hver 2,5. (2,5.) 2. (2.) 2. cm i alt 10 (11) 13 (15)
18 ganger = 67 (71) 75 (81) 87 m. NB! De økte m strikkes inn
i mønsteret. Strikk til arbeidet måler 29 (32) 35 (38) 41 cm. Fell
av 9 m midt under ermet (= merke-m + 4 m på hver side) =
58 (62) 66 (72) 78 m. Legg arbeidet til side og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET
Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme
og venstre forstykke inn på rundp nr 3 = 263 (289) 315 (345) 375
m. Strikk 1 p glattstrikk med mørk syrin, samtidig legges det opp
3 nye m på slutten av p.
Disse 3 m + 1 m på hver side = klippe-m. De er ikke med
i videre mønster og m-tall (strikk dem gjerne vr).
Strikk 1 (2) 3 (4) 5 omganger med mørk syrin. Samtidig, på siste
omgang, reguleres m-tallet til 265 (289) 313 (337) 373 m.
Fortsett med mønster og fellinger etter diagram B = 89 (97) 105
(113) 125 m. Strikk 1 omgang med grå lavendel, samtidig som
det felles 4 (7) 10 (13) 20 m jevnt fordelt og de 5 klippe-m felles
av = 85 (90) 95 (100) 105 m.
La m stå på p.

MONTERING
Sy 2 tette maskinsømmer på hver side av midterste klippemaske
og klipp opp.

VENSTRE FORKANT
Bruk mørk syrin og rundp nr 2,5. Strikk opp 1 m i hver p, men

K ARDIGAN

hopp over ca hver 4. p langs venstre forstykke. NB! På det
nederste stykket, der det ikke er sydd og klipt opp, strikkes det
opp m på innsiden av 1 kant-m. Strikk 7 p r fram og tilbake

Kant-m strikkes r på alle p.

(= 4 riller). Fell av.

FOR- OG BAKSTYKKET

HØYRE FORKANT

Legg opp 165 (183) 201 (219) 237 m med mørk syrin på rundp

Strikk som venstre, men på 4. p felles det til 7 (7) 7 (8)

nr 2,5. Strikk 5 p r fram og tilbake (= 3 riller). Skift til rundp nr 3.

8 knapphull jevnt fordelt. Nederste knapphull skal være

Fortsett fram og tilbake med mønster etter diagram A innenfor

3-4 cm fra nederste kant og øverste 1 m fra kanten.

1 kant-m i hver side. NB! I mønsteret lages det 2 kast etter

Knapphull: Strikk 2 r sammen, lag 2 kast og strikk 2 vridd

hverandre. På neste p (fra vrangen) strikkes det første kastet

r sammen. På neste p strikkes det ene kastet r og det andre

vr og det andre vridd vr.

vridd r.

Strikk til arbeidet måler 25 (28) 32 (35) 38 cm. Neste p fra retten
strikkes slik: Strikk 36 (40) 45 (49) 54 m r, fell av 9 m til ermehull,

HALSKANT

strikk 75 (85) 93 (103) 111 m r, fell av 9 m til ermehull, strikk

Bruk mørk syrin og p nr 2,5. Strikk opp 4 m over høyre forkant,

de siste 36 (40) 45 (49) 54 m r.

strikk m rundt halsen og strikk opp 4 m over venstre forkant =

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

93 (98) 103 (108) 113 m. Strikk 5 p r fram og tilbake (= 3 riller).
Fell av.

ERMENE
Legg opp 47 (49) 49 (51) 51 m med mørk syrin på strømpep

MONTERING

nr 2,5. Strikk rundt med 1 omgang vr, *1 omgang r, 1 omgang

Strikk belegg over klippe-m på bærestykket. Strikk opp m med

vr*, gjenta fra *-* 1 gang til (= 3 riller). Skift til p nr 3. Sett

mørk syrin på p 2,5. Strikk 4 p glattstrikk fram og tilbake.

et merke rundt 1. m og fortsett slik: Merke-m strikkes hele tiden

Fell av og sy belegget løst til. Sy sammen under ermene

r, 0 (1) 1 (2) 2 r, mønster etter diagram A over 46 m og 0 (1) 1 (2)

og sy i knappene.

2 r. NB! I mønsteret lages det 2 kast etter hverandre. På neste
omgang strikkes det første kastet vridd r og det neste r,
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Strikkes ikke i 4 år

DIAGRAM A, B, C

B
Gjenta

Gjenta

A

Slutt 4 og 6 år

Gjenta skjørt

C

Gjenta
Strikkes ikke i 4, 6 og 8 år

Fell med grå lavendel
Gjenta kardigan
Begynn her

Fell med grå lavendel

SKJØRT

Fell med grå lavendel
Strikkes kun i 12 år

Legg opp 432 (456) 480 (504) 528 m på rundp
Strikkes ikke i 4 og 6 år

nr 2,5. Strikk 2 riller rundt. Skift til rundp nr 3 og strikk
4 (5) 5 (6) 6 cm glattstrikk. På neste omgang strikkes alle
m 2 og 2 r sammen = 216 (228) 240 (252) 264 m. Sett et merke
i begynnelsen av omgangen (= midt bak). Skift til rundp
nr 2,5 og strikk 2 riller. Skift til rundp nr 3. Fortsett slik: 3 r,

Strikkes ikke B
i 4 år

*mønster etter diagram A, 6 r*, gjenta fra *-*, slutt med 3 r.
Strikk til arbeidet måler 11 (12) 13 (14) 15 cm. *På neste omgang
felles det 1 m i alle felt med r m ved å strikke de 2 siste
m r sammen. Strikk 4 (5) 6 (7) 8 cm videre. På neste omgang

Slutt
Gjenta

Gjenta
Gjenta skjørt

AC

felles det 1 m i alle felt med r m ved å strikke de 2 første m vridd
r sammen. Strikk 4 (5) 6 (7) 8 cm videre*. Gjenta fra *-* 1 gang

St

Fell med grå lavendel

Gjenta

til. Det er nå felt 4 m i hvert felt med r m = 144 (152) 160 (168)
176 m. Strikk til arbeidet måler 25 (29) 33 (37) 41 cm. Skift
til rundp nr 2,5. Strikk 1 omgang r, samtidig som det felles
4 m jevnt fordelt = 140 (148) 156 (164) 172 m. Strikk 4 riller rundt.
Neste omgang strikkes slik: *2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra

Gjenta kardigan
Begynn her
Fell med grå lavendel

S

*-*. Strikk 1 omgang r. Deretter strikkes 4 riller rundt. Samtidig,
på siste omgang, felles det av.

I-CORD SNOR
Legg opp 4 m på strømpep nr 2,5 og strikk
rundt slik: *Skyv m til høyre på p, stram tråden
på baksiden og strikk 4 r*. Gjenta fra *-* til
snoren måler ca 100 (110) 120 (130) 140 cm.
Fell av. Trekk snoren i hullraden øverst
på skjørtet, begynn og slutt midt foran.

BASKERLUE
Legg opp 108 (120) m med mørk syrin på rundp nr 2,5. Strikk
(6) 7 riller fram og tilbake. Skift til rundp nr 3. Sett 6 merker
i arbeidet. Merkene settes rundt 1 m, med 17 (19) m mellom
hver merke-m. Fortsett med glattstrikk rundt. Samtidig, på 1.
omgang, lages 1 kast på hver side av hver merke-m (= 12 m økt).
På neste omgang strikkes kastene vridd r for å unngå hull.
Gjenta økningene på hver 2. omgang i alt 6 ganger
= 180 (192) m. Strikk glattstrikk videre til arbeidet måler 7 (8) cm.
Fortsett med mønster og fellinger etter diagram C = 15 (16) m.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m, dra sammen og fest
tråden. Luen måler ca 20 (21) cm i høyden. Sy sammen rillene

Gjenta

Gjenta

Gjenta skjørt
A
A
R fra retten, vr fra vrangen
Vr fra retten, r fra vrangen
1 kast
Vridd vr fra vrangen, vridd r fra retten
2 r sammen
Gjenta kardigan
Ta 1 m r løs av p, 1 r,
Begynn h
trekk den løse m over

B og C
Mørk syrin 864
Natur 806
Grå lavendel 853
Blekrosa 863
2 r sammen
Ta 1 m r løs av p, 1 r,
trekk den løse m over

kant i kant.
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Garn brukt
i denne oppskriften

MINI

STERK
40 % alpakka
40 % merinoull 20 % nylon
Produsert i Peru

MINI STERK er en tynnere utgave av
Sterk, som er et av våre mest populære
garn. Velg Mini Sterk til samme typer
plagg som Sterk. Flott til finkofter, skoleog barnehageklær, kjoler, skjørt, bukser,
alle bruksplagg til store og små, sokker og
tilbehør. Mange av fargene i Mini Sterk
finner du også i Sterk. Strikk for eksempel
jakke i Sterk og skjørt eller bukser i Mini
Sterk.
TIPS: Med alpakka-merino-miksen får du
lunheten fra alpakka-fiberen, merionoullen øker elastisiteten, og nylonforsterk
ningen gir et garn med god slitestyrke.
Mini Sterk har samme strikkefasthet som
Alpakka Wool og Tynn Alpakka,
og oppskriftene kan brukes om hverandre.
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3

27
50 gram = ca 166 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka, støtter du Mirasolskolen i Peru.
NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at
du alltid skal følge strikkefastheten som
er oppgitt i oppskriften.

Prøv også i gråblå | DSA69-06
5

FOTO: JENS ROSENFELDT @ROSENFELDT.NU | STYLIST: JAN GUNNAR SVENSON @STYLESVENSON | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI
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House of Yarn er Nordens største merkevarehus,
grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og
accessoirer til faghandel og kjedebutikker.
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houseofyarn.no
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knitathome.no
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houseofyarn.no
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#ORANSJESKJERF
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camillapihlstrikk.no

gullungengarn.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN_NORWAY
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN
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