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MODELL | 88-02
SPIRAL JUMPER DUS FERSKEN
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
DREAMLINE AIR 78 % Suri alpakka, 22 % polyamid,
25 gram = ca 237 meter
DESIGN

Ane Kydland Thomassen

STØRRELSER
S (M-L) L-XL (XXL)
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde målt
midt foran ca
Ermelengde ca

96 (108) 120 (132) cm
52 (54) 56 (58) cm
23 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK

7

FARGE

Dus fersken 307

(8)

9

(10)

nøster

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4
STRIKKEFASTHET
20 m glattstrikk og mønster med dobbelt garn på
p nr 4 = 10 cm
28 omganger glattstrikk og mønster med dobbelt garn på
p nr 4 = 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.

2

PATENTMASKE
Strikkes som en vanlig rett maske, men strikk i masken
fra forrige pinne i stedet for i masken på pinnen.

Hele plagget strikkes med dobbelt garn.
BOLEN
Legg opp 192 (216) 240 (264) m på p nr 3,5.
Strikk 7 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.
Sett et merke rundt 1 m i hver side med 95 (107) 119 (131) m
til for- og bakstykket.
Skift til p nr 4, og fortsett rundt i glattstrikk til arbeidet måler
22 (23) 24 (25) cm.
Strikk mønster etter diagram A. Begynn ved pilen.
Når arbeidet måler 32 (33) 34 (35) cm, felles 11 m av i hver
side til ermehull (= merke-m + 5 m på hver side)
= 85 (97) 109 (121) m til for- og bakstykket.
Legg arbeidet til side, og strikk ermene.
ERMENE
Legg opp 58 (62) 66 (70) m på p nr 3,5.
Strikk 3 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.
Skift til p nr 4, og strikk 1 omgang r, samtidig som det økes
14 (10) 18 (14) m jevnt fordelt = 72 (72) 84 (84) m.
Sett et merke rundt 1. m på omgangen (= merke-m).
Strikk mønster etter diagram A. Begynn ved pilen.
Når arbeidet måler 23 cm, felles 11 m av midt under ermet
(= merke-m + 5 m på hver side av merke-m)
= 61 (61) 73 (73) m. NB! Slutt med samme omgang som på
bolen. Legg arbeidet til side, og strikk et erme til.
BÆRESTYKKET
Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket inn
på p nr 4 = 292 (316) 364 (388) m. Fortsett med mønster
etter diagram A. Samtidig, på 1. omgang, strikkes 2 r sammen
i hver sammenføyning (1 m fra ermet + 1 m fra
for- eller bakstykket) = 288 (312) 360 (384) m.
Når arbeidet måler 4 (5) 6 (7) cm fra sammenføyningen,
strikkes det videre med mønster etter diagram B
= 96 (104) 120 (128) m.
HALSKANT
= 96 (104) 120 (128) m.
Skift til p nr 3,5 og strikk 3 cm med denne inndelingen:
1. omgang: Vr
2. omgang: 1 vr, 1 patent-m.
Gjenta 1.-2. omgang.
Strikk 3 cm glattstrikk til belegg. Fell løst av.
Brett belegget mot vrangen og sy til med løse sting.
MONTERING
Sy sammen under ermene

FESTING AV TRÅDER
PÅ VRANGEN

DIAGRAM A, B
= 96 (104) 120 (128) m
Strikk 2 cm
= 144 (156) 180 (192) m
Strikk 4 cm

B

= 192 (208) 240 (256) m
Strikk 4 cm
= 216 (234) 270 (288) m
Strikk 4 cm
= 264 (286) 330 (352) m

A

Gjenta
Begynn
Gjenta

R
Vr
Patent-m
Ta 2 m løse av (som om de skulle strikkes
r sammen), 1 r, trekk de løse m over
2 vr sammen
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Garn brukt
i denne oppskriften
Dreamline AIR er et tynt, børstet alpakkagarn
som er svært drøyt i bruk. Dreamline AIR gir
pusete, superlette plagg. Strikk gjerne AIR med
2, 3 eller 4 tråder i matchende nyanser for et
fint, melert uttrykk.

DREAMLINE

AIR

78 % SURI alpakka 22 % Polyamid
Produsert i Peru

Vi anbefaler Dreamline AIR til finstrikk, tilbehør og lett, fluffy motestrikk. Dreamline AIR
og PURE gir i samstrikk en nydelig, myk og
litt fluffy kvalitet. Fargekartene er speilet for at
det skal være lett å finne matchende farger og
nabofarger som gir lekre meleringer. Dreamline AIR er flott i samstrikk med f.eks.
Alpakka Wool og Mini Sterk.
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2,5-3,5

24-26
25 gram = ca 237 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•
•

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

ANBEFALT STRIKKEFASTHET
I DREAMLINE AIR
1 tråd: 26 m = 10 cm på p 2.5
1 tråd: 24 m = 10 cm på p 3.5
1 tråd: 20 m = 10 cm på p 4.5
2 tråder: 20 m = 10 cm på p 4
3 tråder: 16 m = 10 cm på p 5
4 tråder: 17 m = 10 cm på p 6
ANBEFALT STRIKKEFASTHET
I DREAMLINE AIR & PURE
1 tråd AIR + 1 tråd PURE: 18 m = 10 cm på p 6
1 tråd AIR + 1 tråd PURE: 15 m = 10 cm på p 8

Prøv den som genser | DSA88-01
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FOTO: WENCHE HOEL-KNAI @PHOTOWENCHE | STYLIST: JAN GUNNAR SVENSON @STYLESVENSON | DESIGN OG LAYOUT: HOUSE OF YARN
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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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dustorealpakka.no

dalegarn.no

gjestal.no

hoy.no
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#ORANSJESKJERF
camillapihlstrikk.no

yarnmade.n o

oransjeskjerf.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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YOUTUBE.COM/HOUSEOFYARN

ISSUU.COM/HOUSEOFYARN
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FORHANDLERINFORMASJON

