GUTTEGENSER
MODELL 35∙12

OPPSKRIFT
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3-4 HJELPEP ALPAKKA TWEED

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
Hel lengde ca
Ermelengde ca

61
38
25

(69)
(42)
(27)

71
46
33

(77)
(50)
(36)

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Beige 107

7

(8)

8

(9) nøster

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

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

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

STRUKTURMØNSTER (TIL ERMER)

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

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

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

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

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

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

gen. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

4. omgang/p: Strikk r over r og vr over vr
Gjenta 1.-4. omgang

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

BOLEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

på samme måte.

som før over de neste 27 (27) 29 (29) m (alle størrelser
begynner med 1 vr), mønster etter diagrammet over de

BÆRESTYKKET

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

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

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

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

midtm på bakstykket), vrangbordstrikk som før over de siste

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

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

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

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

bakstykket og flette- og trukturmønster over de øvrige m

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

som før. Fell samtidig til raglan på 2. hver omgang slik:
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DIAGRAM
13
11
9
7

Flettemønster
Gjentas

5
3
1

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

Strikk *7 m vrangbordstrikk, 2 m vridd vr sammen,
strikk til 9 m før neste merke, 2 m vr sammen, 7 m vrangbordstrikk, 2 sammen (de 2 første ermem – hvis strukturmønsteret 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.

HALSKANT OG MONTERING

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

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

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

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

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

Juster eventuelt m-tallet slik at vrangbordstrikket fortsetter

i vrangbordstrikket strikkes vridd vr.

uavbrutt opp i halskanten fra sidem på for- og bakstykket.
Strikk til halskanten måler 3 (4) 4 (5) cm, og husk det siste

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

knapphullet. Fell av i vrangbordstrikk til en kant som ikke

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

strammer. Sy sammen under ermene og sy knappekanten

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

til forstykket under knapphullskanten. Sy i knapper.

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 .
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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
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DUSTOREALPAKKA
INSTAGRAM: DUSTOREALPAKKA
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