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STRIKKEFASTHET
17 m mønster etter diagram A med dobbelt garn 
på p nr 4,5 = 10 cm
18 m mønster B, C, D, E, F med enkelt garn på p nr 4,5 = 10 cm
14 m glattstrikk og mønster etter diagram G med 2 tråder 
FAERYTALE på p nr 6 = 10 cm
22 m vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr med HEXA 
på p nr 4,5 = 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, kjm = kjedemaske

© 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.

DESIGN Hrönn Jónsdóttir

STØRRELSER
Genser XS-S (M-L) XL-XXL
Løs hals & lue One size
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse.

PLAGGETS MÅL
Genser
Overvidde ca 92 (108) 128 cm
Hel lengde 
midt bak ca 67 (71) 75 cm
Ermelengde ca 56 (54) 51 cm
Løs hals
Bredde 32 cm
Høyde 23 cm

GARNFORBRUK
Genser
FAERYTALE
Farge 1 3 (4) 4 nøster
Farge 2 2 nøster alle størrelser
Farge 4 2 nøster alle størrelser
Farge 3 1 nøste alle størrelser
Farge 5 1 nøste alle størrelser
Farge 6 1 nøste alle størrelser
Løs hals
FAERYTALE 
Farge 1 1 nøste
Farge 2 1 nøste
Farge 3 1 nøste
Farge 4 1 nøste
Farge 5 1 nøste
Bruk eventuelt garnrester fra genseren
Lue
HEXA & FAERYTALE 
Farge 1  2 nøster
Farge 2 1 nøste

FARGER
Genser & løs hals
Farge 1: Safrangul 782
Farge 2: Rust melert 743
Farge 4: Mørk brun 722
Farge 3: Plomme melert 756
Farge 5: Lys mosegrønn 717 
Farge 6: Lys gråbrun melert 758
Lue
Farge 1: HEXA, burgunder melert 918
Farge 2: FAERYTALE, safrangul 782

PINNEFORSLAG Stor og liten rundp og strømpep nr 4,5
  Liten rundp nr 4, 4,5 og 6
  Strømpep nr 6
  Heklenål nr 6

71-02

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
FAERYTALE 100 % alpakka, 
50 gram = ca 175 meter
HEXA 100 % alpakka, 
50 gram = ca 100 meter

ZAHAVE GENSER, LØS HALS & LUE
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RILLEMØNSTER

1 rille (1 omgang r + 1 omgang vr) med farge 3

1 omgang glattstrikk med farge 1

1 rille med farge 2

1 omgang med farge 4

1 rille med farge 2

1 omgang med farge 5

GENSER

BOLEN

Legg opp 156 (184) 216 m med 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 

2 på rundp nr 4,5 (dobbelt garn). Strikk rundt med mønster 

etter diagram A (19 omganger). Skift til farge 1, enkel tråd 

og strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som det økes 10 (10) 

14 m jevnt fordelt = 166 (194) 230 m. Sett et merke i hver side 

med 83 (97) 115 m til for- og bakstykket. Omgangen begynner 

ved sidemerket i plaggets venstre side. Strikk videre i mønster 

og striper slik: Mønster etter diagram B, C, rillemønster 

(se egen forklaring), B, D, rillemønster, C, E. NB! Begynn ved 

pilen for valgt størrelse, strikk til sidemerket og begynn ved pilen 

for valgt størrelse igjen. 

Etter at mønster E er avsluttet, strikkes resten av arbeidet 

i mønster etter diagram F. Begynn ved pilen for valgt størrelse 

ved begge sidemerkene som før. Strikk til arbeidet måler 45 (47) 

49 cm. Del arbeidet ved sidemerkene og strikk for- og bakstykke 

ferdig hver for seg.

BAKSTYKKET

= 83 (97) 115 m

Strikk til arbeidet måler 63 (67) 71 cm. Fell av de midterste 

21 (25) 31 m til nakke og strikk hver side ferdig for seg. Fell videre 

til nakken på hver 2. p 2,1 m, samtidig som skuldrene skrås ved 

å felle av fra yttersiden på hver 2. p 7,7,7,7 (9,8,8,8) 10,10,10,9 m. 

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt. 

FORSTYKKET

= 83 (97) 115 m

Strikk til arbeidet måler 61 (65) 69 cm. Fell av de midterste 

15 (19) 25 m til hals og strikk hver side ferdig for seg. Fell videre 

til halsringning på hver 2. p 3,2,1 m. Samtidig, når arbeidet 

måler 63 (67) 71 cm, skrås skuldrene på samme måte som 

på bakstykket. Strikk den andre siden på samme måte, men 

speilvendt.
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ERMENE

Legg opp 44 (44) 48 m med 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 

2 på strømpep nr 4,5 (dobbelt garn). Strikk rundt med mønster 

etter diagram A (19 omganger). Skift til farge 1, enkel tråd. Strikk 

1 omgang glattstrikk, samtidig som det økes 5 (7) 5 m jevnt 

fordelt = 49 (51) 53 m. Strikk videre i mønster og striper slik: 

Mønster etter diagram B, D, rillemønster, B, C, E. Tell ut fra den 

midterste m i omgangen hvor mønster D begynner (til de øvrige 

mønstrene er ikke midt-m av betydning). 

Samtidig, når arbeidet måler 9 cm, økes 2 m midt under ermet. 

Sett et merke rundt 1 m og øk på hver side av denne. Gjenta 

økningene på hver 5,5. (4.) 3. cm til i alt 65 (73) 79 m. Etter 

at mønster E er avsluttet, strikkes resten av arbeidet i mønster 

etter diagram F. Tell ut fra den midterste m hvor mønsteret 

begynner. Strikk til arbeidet måler 56 (54) 51 cm. Fell av og strikk 

det andre ermet på samme måte.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene og sy i ermene.

HALSKANT

Strikk opp ca 10 m pr 5 cm rundt halsen med farge 3 og p nr 4. 

Sørg for at m-tallet går opp i 4. Strikk 6 cm vrangbord rundt 

med 2 r, 2 vr. Fell av, brett kanten dobbel mot vrangen og sy til 

med løse sting.

LØS HALS

Legg opp 108 m med 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 2 på rundp 

nr 4,5 (dobbelt garn). Strikk rundt med mønster etter diagram 

A til arbeidet måler 23 cm. Fell av.

LUE

Legg opp 102 m med farge 1 på rundp nr 4,5. Strikk 

17 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Vreng arbeidet 

(retten blir vrangen) og skift til p nr 6 og farge 2 (2 tråder). Strikk 

1 omgang glattstrikk, samtidig som det felles 37 m jevnt fordelt 

= 65 m. Strikk mønster etter diagram G og fell til slutt som 

diagrammet viser = 35 m. Strikk arbeidet ferdig i glattstrikk med 

2 tråder farge 2. Fell på neste omgang 17 m jevnt fordelt = 18 m. 

Strikk 2 og 2 m r sammen på neste omgang. Klipp av garnet, 

trekk tråden gjennom de resterende 9 m og fest den godt 

på vrangen. 

Hekle kjm med farge 2 med heklenål nr 6, loddrett oppover 

i de vr m. Begynn nederst på hver rad, hold garnet på baksiden 

av arbeidet, stikk nålen inn fra forsiden, hent garnet og hekle 

1 kjm. Tilpass hvor tett det hekles slik at m ser pene ut både 

i høyden og bredden. Brett vrangborden dobbel mot retten.
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DIAGRAM A, B, C, D, E, F, G
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Strikkes 2 ganger

Gjenta

G

  Diagram G 
  R fra retten, vr fra vrangen med farge 2 
  R fra retten, vr fra vrangen med farge 1 
  Strikk vr fra retten, r fra vrangen med den fargen det strikkes
  med på omgangen og hekle oppover med farge 1 etterpå.
  Strikk 2 m r sammen med farge 2 
  Strikk 2 m r sammen med farge 1 

  Diagram A
  R på retten, vr på vrangen med 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 2
  Vr på retten, r på vrangen med 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 2
  R på retten, vr på vrangen med 1 tråd farge 5 + 1 tråd farge 4
  Vr på retten, r på vrangen med 1 tråd farge 5 + 1 tråd farge 4
  R på retten, vr på vrangen med 1 tråd farge 3 + 1 tråd farge 5
  Vr på retten, r på vrangen med 1 tråd farge 3 + 1 tråd farge 5
  
  Diagram B, C, D og E
  R på retten, vr på vrangen med farge 1
  R på retten, vr på vrangen med farge 4
  Vr på retten, r på vrangen med farge 4
  R på retten, vr på vrangen med farge 5
  R på retten, vr på vrangen med farge 3
  R på retten, vr på vrangen med farge 6
  R på retten, vr på vrangen med farge 2
  
  Diagram F
  R på retten, vr på vrangen med farge 1
  Vr på retten, r på vrangen med farge 1
  Vr på retten, r på vrangen med farge 2
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Garn brukt 
i denne oppskriften

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.

TIPS: Hexa er svært elastisk og strekker 

seg når du strikker. Derfor er det ekstra 

viktig å starte med en strikkeprøve før du 

setter i gang med store prosjekter. Alle 

strikker forskjellig, og det gir utslag i det 

ferdige strikkeplagget.

Ved å kjøpe 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.

HEXA
100 % alpakka

 Produsert i Peru

50 gram = ca 100 meter

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

710

15

ULLVUGGE

FAERYTALE er et eventyrlig lett, bløtt og 

vakkert garn. Det egner seg til både store 

og små plagg som både luner og kjennes 

myke mot kroppen. Faerytale har et bredt 

farge-spekter fra lyse, lette pasteller til 

mettede fargetoner.

TIPS: På grunn av den lette og luftige trå-

den, blir plagg strikket i dobbelt garn ekstra 

flott – enten med dobbel Faerytale eller 

blandet med en av våre andre garnkva-

liteter. På den måten får du helt nye og 

spennende resultater.

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.

FAERYTALE
100 % alpakka

 Produsert i Peru

50 gram = ca 175 meter

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

4,510

18

ULLVUGGE
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er Nordens største merkevarehus, 

grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og 

accessoirer til faghandel og kjedebutikker.

houseofyarn.no

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER

dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.no hoy.no

camillapihlstrikk.no gullungengarn.no oransjeskjerf.no

#ORANSJESKJERF

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

yarnmade.no


