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VÅ R L I G  VA R M E
TYNN ALPAKKA, BABY SILK &  FAERYTALE DAMEPLAGG
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BABY SILK
Dette er luksusgarnet vårt som er spunnet av den fineste babyalpakka og silke. 

Plagg strikket i Baby Silk blir myke, glansfulle og får en flott drapering. 

Garnet egner seg godt til finere plagg og tilbehør for både vokse og barn og ikke minst til familiens aller minste.

 

80 % Baby Alpakka, 20 % Silke.

Vekt pr. nøste: 50 gr.

Løpemeter pr. nøste: 133 m

Strikkefasthet: 24 m i glattstrikk på pinne 3,5 = 10 cm

 TYNN ALPAKKA
Dette er grunnstammen i vår kolleksjon. 

Tynn Alpakka finnes i mange fine farger og gir lette, myke plagg som egner seg både til hverdag og fint. 

Prøv gjerne å legge garnet dobbelt eller sammen med andre garnkvaliteter. 

Supert til tilbehør og kan også toves.

 

100 % Alpakka.

Vekt pr. nøste: 50 gr.

Løpemeter pr. nøste: 167 m

Strikkefasthet: 27 m i glattstrikk på pinne 3 = 10 cm

FAERYTALE
  

Faerytale er et eventyrlig lett og mykt garn. Garnet egner seg både til store og små plagg og gir uansett et 

resultat som både luner og som kjennes deilig på kroppen. Fordi garnet er så lett og luftig blir det veldig flott 

strikket dobbelt og gjerne også lagt dobbelt med en av våre andre garnkvaliteter. 

Dette gir helt nye og spennende resultater. 

100 % Alpakka.

Vekt pr. nøste: 50 gr.

Løpemeter pr. nøste: 175 m

Strikkefasthet: 18 m i glattstrikk på pinne 4,5 = 10 cm

 

TIPS
  

Strikk alltid en prøve før du begynner

Legg opp minst 6 masker mer enn det du skal ha på 10 cm ifølge oppskriften. Strikk til du har en likesidet firkant. 

Legg prøven flatt, legg på målebåndet og tell hvor mange masker du har mellom 0 og 10-streken. Har du for få 

masker må du ha tynnere pinner, har du for mange masker må du ha tykkere pinner.

 

Vaskeanvisning

Ofte holder det å lufte plaggene, for alpakkafiber har selvrensende egenskaper. Når det trengs, skal garn fra Du 

Store Alpakka vaskes for hånd men med en mild sjampo, Sunlightsåpe, Milo eller Woolite. Bruk aldri skyllemiddel. 

Plagget kan gjerne sentrifugeres lett i en vaskepose, før det legges i fasong og tørkes liggende.
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GENSER
Design: Hrönn Jónsdóttir

oppskriftsdel side 2

MODELL 3301

TYNN ALPAKKA4 4+4,5+5 4+4,5+5
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KJOLE
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GENSER
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GENSER
Design: Hrönn Jónsdóttir
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JAKKE
Design: kari hestnes
oppskriftsdel side 4

MODELL 3304

TYNN ALPAKKA
+

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

MÅL   Overvidde: ca (112) 118 (128) 136 (144) 156 cm
   Hel lengde: ca (54) 56 (56) 58 (58) 60 cm
   Ermelengde: ca (27) 28 (28) 29 (29) 29 cm

pinner   Stor rundp og strømpep nr 4, 4,5 og 5. 
   Liten rundp nr 4. 
   Hjelpep.
   

Strikkefasthet  19 m glattstrikk med dobbelt garn på p nr 4,5 = 10 cm
   17 m rillestrikk med dobbelt garn på p nr 4 = 10 cm

Garnforbruk  TYNN ALPAKKA
   
   Beige nr 161: (350) 400 (400) 450 (450) 500 g
   Lys grå nr 114: (350) 400 (400) 450 (450) 500 g 

   Hele genseren strikkes med dobbelt garn (1 tråd av hver farge)
   Ermene og øverste del av bolen strikkes sidelengs i ett. 
   Deretter strikkes bolen og sys på til slutt.

GENSER
MODELL 3301

TYNN ALPAKKA4 4+4,5+5 4+4,5+5

Design: Hrönn Jónsdóttir

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.
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Ermedel
Legg opp (48) 48 (52) 52 (56) 56 m på p nr 4 og strikk 3 om-

ganger rundt i rillestrikk (vekselvis 1 omgang vr, 1 omgang 

r). Skift til p nr 4,5 og strikk mønster A etter diagrammet 

over de midterste 26 m. De øvrige m i omgangen strikkes 

vr. Øk 2 m midt under ermet (etter den første m og før den 

siste m i omgangen) på ca hver (4.) 3,5. (3,5.) 2,5. (2,5.) 2. cm 

til det er i alt (60) 64 (68) 72 (76) 80 m i omgangen. Strikk 

til ermet måler ca (27) 28 (28) 29 (29) 29 cm. Fell av (18) 20 

(22) 22 (22) 24 m midt under ermet = (42) 44 (46) 50 (54) 

56 m. Sett et merke, videre måles arbeidet fra her. Skift 

til p nr 4 og strikk videre frem og tilbake i rillestrikk. Strikk 

til arbeidet måler ca (14) 15,5 (18) 20 (22) 25 cm.

Del arbeidet på midten med (21) 22 (23) 25 (27) 28 m til 

hver del som strikkes hver for seg til arbeidet måler ca (42) 

43,5 (46) 48 (50) 53 cm. Strikk da rillestrikk over alle m til 

arbeidet måler ca (56) 59 (64) 68 (72) 78 cm. Sett et mer-

ke, videre måles arbeidet fra her (her begynner det andre 

ermet). Skift til p nr 4,5 og legg opp (9) 10 (11) 11 (11) 12 
nye m i hver side. Strikk rundt med mønster B etter di-

agrammet over de midterste 26 m og vr på hver side av 

mønsteret. Fell 2 m midt under ermet på ca hver (4.) 3,5. 

(3,5.) 2,5. (2,5.) 2. til det er (48) 48 (42) 42 (56) 56 m igjen 

i omgangen. OBS! Samtidig, når ermet måler ca (16) 17 (17) 

18 (18) 18 cm, strikkes de siste 23 omgangene i mønste-

ret (tell gjerne antall flettinger på det andre ermet for at 

ermene skal bli like). Skift til p nr 4 og strikk 3 omganger 

rillestrikk. Klipp av garnet, men la det stå igjen en tråd på 

ca 50 cm. 

Træ en ullnål med tråden og fell av slik: *Stikk nålen fra 

høyre til venstre inn i de 2 første m på venstre p og så fra 

venstre til høyre inn i den første m på p. Slipp den første m 

av p og stram tråden til, men ikke for mye. * Gjenta fra *-* 

til det er 1 m igjen på p. Stikk nålen i m fra høyre til venstre 

og slipp den av p. 

Denne avfellingen ligner på oppleggskanten og brukes 

for å få ermene mest mulig like.

Bolen

Forstykket 
Legg opp (95) 100 (109) 116 (122) 133 m på p nr 4 og strikk 

frem og tilbake i rillestrikk til arbeidet måler ca 3 cm. Av-

slutt etter en p fra vrangen. Sett 5 m i hver side på en hjel-

petråd = (85) 90 (99) 106 (112) 123 m igjen. Skift til p nr 5 og 

strikk 1 p r, samtidig som det legges opp 1 ny m i hver side 

til kantm (regnes ikke med i m-tallet). Strikk mønster C etter 

diagrammet over de midterste (122) 122 (122) 150 (150) 150 

m og mønster D etter diagrammet over (0) 2 (6) 2 (6) 12 m 

på hver side av mønsteret. OBS! Samtidig med 1. p økes det 

jevnt fordelt til (122) 126 (134) 154 (162) 174 m.  Strikk til 

arbeidet måler ca 9 cm. Legg opp 5 nye m i hver side. 

Disse 5 m, + kantm skal videre strikkes med i mønster D. 

Strikk til arbeidet måler ca (37) 38 (37,5) 38 (37) 39 cm. 

Fell av som m viser til en jevn kant som ikke strammer.

bakstykket
Legg opp (105) 110 (119) 126 (132) 143 m på p nr 4 og strikk 

frem og tilbake i rillestrikk til arbeidet måler ca 3 cm. Avslutt 

etter en p fra vrangen. Sett 5 m i hver side på en hjelpetråd 

= (95) 100 (109) 116 (122) 133 m igjen. Skift til p nr 5 og 

strikk 1 p r, samtidig som det legges opp 1 ny m i hver side 

til kantm (regnes ikke med i m-tallet). Strikk mønster C etter 

diagrammet over de midterste (122) 122 (122) 150 (150) 150 

m og mønster D etter diagrammet over (6) 8 (12) 8 (12) 18 

m på hver side av mønsteret. OBS! Samtidig med 1. p økes 

det jevnt fordelt til (134) 138 (146) 166 (174) 186 m.  Strikk til 

arbeidet måler ca (42) 43 (42,5) 43 (42) 44 cm. Fell av som 

m viser til en jevn kant som ikke strammer.

Montering og kanter

kanter på forstykket 
Sett de 5 m fra hjelpetråden i den ene siden på p nr 4. Legg 

opp 1 ny m inn mot forstykket og strikk frem og tilbake i ril-

lestrikk til kanten + rillekanten nederst på forstykket måler 

ca 9 cm. Fell av m og strikk kanten i andre siden av forstyk-

ket på samme måte. 

kanter på bakstykket
Strikkes som på forstykket, men her strikkes det til kanten + 

rillekanten nederst måler ca 14 cm. Fell av m og strikk kan-

ten i andre siden av forstykket på samme måte. Sy kantene 

til bak-/forstykket med kantm til sømmemonn. Sy kortside-

ne på kantene til de m som ble lagt opp i hver side på for-

stykket, og la kantene på forstykket ligge under kantene 

på bakstykket. Sy sammen i sidene fra kantene og oppover. 

Bakstykket skal være 5 cm lengre enn forstykket. OBS! Ikke 

sy sammen de øverste (4) 4 (4,5) 4 (4) 5 cm; disse sys til 

midt under ermene. 

Sy kjedesting med dobbel tråd langs langsiden på den ril-

lestrikkede delen mellom ermene. Det sys 1 sting for hver 

rille, ca 1 m inn fra kanten. Sy like mange kjedesting langs 

avfellingskanten på for-/balstykket. Sy for- og bakstykket 

til rilledelene ved å sy kastesting i kjedestingene. 

Hrönn
Utheving
(9) 10 (11) 11 (11) 12



Halskant 

Strikk opp ca 95 m rundt halsen på p nr 4. Strikk 1 

omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr og fell deretter 

av med ullnål, på samme måte som i slutten på erme-

delen. Fest alle løse tråder på vrangen. 
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Det startet som en drøm i 2004 og er i dag en velfunger-

ende barneskole på toppen av Andesfjellene, nær Titicaca 

innsjøen. I tillegg til å drive barneskole vil vi nå bidra til å 

bygge og drive en ungdomsskole. 

Det er viktig å understreke at vi har dyp respekt for kul-

turforskjeller og at Mirasol-skolen ikke forsøker å forandre 

måten elevene og deres familier lever på. All undervisning 

er lagt opp slik at elevene lærer det de selv ser på som vik-

tig kunnskap. De lærer å være stolte av området hvor de 

kommer fra, kulturen de bærer med seg og styrken i histo-

rien til sitt folk. 

I tillegg lærer de spansk, som er det offisielle språket i Peru. 

Ved å lære å lese, skrive og regne får de større muligheter 

til å skape seg og sin familie en god fremtid.

Hver gang du kjøper garn fra Du Store Alpakka gir vi 

penger som er øremerket disse skolene. Dette gjelder alle 

typer garn fra oss. Du kan være trygg på at hver eneste 

krone kommer helt frem, for Du Store Alpakka dekker alle 

administrasjonskostnadene. 

Vil du gi ekstra penger eller bli fadder for kr 250,-/ 

måneden, er du hjertelig velkommen til å lese mer her: 

www.dustorealpakka.com/mirasolskolen 

Mirasol 
skole i Peru

  r på retten, vr på vrangen
  vr på retten, r på vrangen
  sett 2 m på en hjelpep foran arb, strikk 1 m vr, strikk m fra hjelpep r
  sett 1 m på en hjelpep bak arb, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep vr
  sett 2 m på en hjelpep bak arb, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r
  sett 2 m på en hjelpep foran arb, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r
  sett 3 m på en hjelpep bak arb, strikk 3 m r, strikk m fra hjelpep r
  sett 3 m på en hjelpep foran arb, strikk 3 m r, strikk m fra hjelpep r
  patentm: stikk p inn i m under m på p, hent tråden gjennom m og slipp m av venstre p
  strikk 2. m på venstre p r foran 1. m, strikk 1. m r og slipp begge m av p
  strikk 2. m på venstre p r bak 1. m, strikk 1. m r og slipp begge m av p
  sett 2 m på en hjelpep foran arb, strikk 2 m vr, strikk m fra hjelpep r
  sett 2 m på en hjelpep bak arb, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep vr



KJOLE
MODELL 3302

Design: Hrönn Jónsdóttir

STØRRELSER  (XS) S (M) L (XL)

MÅL   Overvidde: ca (83) 92 (98) 108 (117) cm
   Hel lengde: ca (95) 97 (99) 101 (102) cm
   Ermelengde: ca (46) 47 (48) 49 (50) cm

pinner   2 store og 1 liten rundp og strømpep nr 3
   

Strikkefasthet  26 m glattstrikk = 10 cm

Garnforbruk  BABY SILK

   Grå nr 333: (350) 350 (400) 400 (450) 450 g
   Beige nr 324: (250) 250 (300) 300 (350) 350 g

  

BABY SILK3 3 3

76

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.
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Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.

Skjørt
Legg opp (254) 274 (284) 302 (320) m med grått og strikk 

7 omganger rundt i glattstrikk. Skift til beige og strikk 1 

omgang glattstrikk, samtidig som det økes jevnt fordelt 

til (284) 304 (316) 336 (356) m. Strikk 1 omgang vr til 

brettekant (videre måles arbeidet fra her). Sett et merke i 

hver side med (142) 152 (158) 168 (178) m til forstykke og 

bakstykke. Strikk videre i glattstrikk, samtidig som det fel-

les på hver 2. cm i alt 14 ganger slik: *Strikk (36) 38 (40) 

42 (44) m, ta 1 m løs av p, strikk 2 m vridd r sammen, trekk 

den løse m over. Strikk til det er (39) 41 (43) 45 (47) m igjen 

til sidemerket, strikk 3 m r sammen, strikk til sidemerket *. 

Gjenta fra *-* en gang til = 8 m felles i omgangen. OBS! Den 

første fellingsomgang strikkes når arbeidet måler (2) 3 (4) 5 

(6) cm. Etter alle fellingsomgangene er det (172) 192 (204) 

224 (244) m på p. Strikk til arbeidet måler ca (46) 47 (48) 

49 (49) cm. Strikk 1 omgang med grått og legg arbeidet 

deretter til side.

Topp
Legg opp (216) 240 (256) 280 (304) m med grått og strikk 

rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til arbeidet måler ca 3 

cm. OBS! Omgangen begynner i den ene siden med 1 vr, 2 r 

og slutter med 2 r, 1 vr. 

Nå skal delene strikkes sammen. Legg p med skjørtets m 

på innsiden av p med toppm. Strikk 1 omgang glattstrikk, 

samtidig som 1 m fra toppen strikkes sammen med 1 m fra 

skjørtet, men hver 5. m fra toppen strikkes for seg (ikke 

sammen med skjørtm). Strikk videre i vrangbordstrikk som 

før til arbeidet måler ca (77) 78 (79) 80 (80) cm. Fell av (12) 

14 (18) 20 (22) m i hver side til ermehull og strikk bak- og 

forstykket ferdig hver for seg.

bakstykket
Fell videre i hver side på hver 2. p med (2,2,1) 3,3,2,1,1 

(4,3,2,1,1) 4,3,3,2,1,1 (5,4,3,2,2,1) m = (86) 86 (88) 92 (96) m 

igjen. Strikk videre uten fellinger til arbeidet måler ca (92,5) 

94,5 (96,5) 98,5 (99,5) cm. Skrå til skulder i hver side på 

hver 2. p ved å felle av fra skuldersiden med (4,4,4,3) 4,4,4,3 

(4,4,4,3) 4,4,4,4 (5,4,4,4) m = (56) 56 (58) 60 (62) m igjen. 

Fell av til en jevn kant som ikke strammer.

Forstykket
Strikk som bakstykket til arbeidet måler ca (86) 88 (89) 91 

(92) cm. Fell av de midterste (42) 42 (44) 46 (48) m til hals-

ringning og strikk høyre og venstre side ferdig hver for seg 

slik: Fell videre til halsen på hver 2. p med (3,2,1,1) m (likt for 

alle størrelser) og strikk videre rett opp til arbeidet måler 

ca (92,5) 94,5 (96,5) 98,5) (99,5) cm. Skrå til skulder ved å 

felle av fra skuldersiden på hver 2. p med (4,4,4,3) 4,4,4,3 

(4,4,4,3) 4,4,4,4 (5,4,4,4) m.

Ermer
Legg opp (52) 56 (56) 56 (60) m med beige på p nr 3 og 

strikk rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Omgangen be-

gynner og slutter med 1 vr. Øk 2 m midt under ermet på 

ca hver 2. cm til det er (68) 72 (72) 72 (76) m i omgangen. 

Strikk de økte m med i vrangbordstrikk etter hvert som det 

økes. Strikk til arbeidet måler ca 17 cm. Strikk 1 omgang 

med grått og legg arbeidet deretter til side.

Legg opp (68) 72 (72) 72 (76) m med grått og strikk rundt i 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til arbeidet måler ca 3 cm. Nå 

skal delene strikkes sammen på samme måte som skjørtet 

og toppen. Strikk videre i vrangbordstrikk som før. Øk 2 m 

midt under ermet på ca hver (3,5.) 3,5. (2,5.) 2. (2.) cm til det 

er i alt (84) 88 (94) 100 (104) m i omgangen. Strikk til ermet 

måler ca (46) 47 (48) 49 (50) cm.  Fell av (12) 14 (18) 20 (22) 

m midt under ermet og strikk videre frem og tilbake. Fell 

videre i hver side på hver 2. p med (2,2) 3,3,2 (4,3,2) 4,3,3,2 

(5,4,3,2,2) m. Fell videre 1 m i hver side på hver 2. p til erme-

toppen måler ca (10) 11 (12) 13 (14) cm. Fell av i hver side på 

hver 2. p med (2,2) m (likt for alle størrelser) og fell deretter 

de resterende m av. Strikk det andre ermet likt.

Montering
Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. 

Halskant
Strikk opp ca (132) 132 (136) 136 (140) m (m-tallet skal 

kunne deles med 4) rundt halsen med grått. Strikk rundt i 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til kanten måler ca 5 cm. Fell 

av i vrangbordstrikk til en jevn kant som ikke strammer. 

Brett kantene (halskanten og oppleggskanten nede på 

skjørtet) mot vrangen og sy til med løse sting. Fest alle løse 

tråder på vrangen.
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GENSER
MODELL 3303

Design: Hrönn Jónsdóttir

STØRRELSER  (XS) S (M) L (XL) (XXL)

MÅL   Overvidde: ca (84) 95 (103) 113 (124) 135 cm
   Hel lengde: ca (58) 60 (62) 64 (66) 68 cm
   Ermelengde: ca (47) 47 (48) 48 (49) 49 cm

pinner   Stor og liten rundp nr. 4. og 5.
   

Strikkefasthet  15 m halvpatent (lett utstrekt) med dobbelt garn (1 tråd av hver kvalitet) = 10 cm

Garnforbruk  TYNN ALPAKKA. Natur nr 101: (300) 300 (350) 400 (400) 450 g
   FAERYTALE. Natur nr 701: (300) 300 (300) 350 (350) 350 g

HALVPATENT  1. p (vrangen): Str alle m r
   2. p: x 1 patentmaske, 1 vr x, gjenta x-x ut p
   Gjenta disse 2 p

   Kantm = strikkes r på alle p

   Øk 1 m = ta opp tråden mellom 2 m, sett den på p og strikk den vridd

   Hele genseren strikkes med dobbelt garn (1 tråd av hver kvalitet)  

TYNN  ALPAKKA
+

FAERYTALE

4+5 4+5

98

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.
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TYNN  ALPAKKA
+

FAERYTALE

4+5 4+5

98

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.

Bakstykket
Legg opp (65) 73 (79) 87 (95) 103 m på p nr. 4 og strikk ca. 

4 cm frem og tilbake i halvpatent innenfor 1 kantm i hver 

side. Skift til p nr. 5 og strikk neste p fra retten slik:

1 kantm, øk 1 m og strikk den vridd r, ta 1 patentm løs av p 

som om den skulle strikkes r (stikk p inn i m fra forrige p og 

løft m av venstre p), ta neste m løs av p som om den skulle 

strikkes r, flytt begge m tilbake til venstre p og strikk de r sm 

i bakre m-lenke, strikk som før ut p. Strikk r tilbake. Neste 

p strikkes slik:

1 kantm, 1 patentm, øk 1 m og strikk den vridd vr, ta 1 pa-

tentm løs av p som om den skulle strikkes r, ta neste m løs 

av p som om den skulle strikkes r, flytt begge m tilbake til 

venstre p og strikk de r sm i bakre m-lenke, strikk som før 

ut p. 

Det økes og felles på denne måten på 2. hver p i alt (38) 

44 (48) 54 (58) 64 ganger. For hver 2. p blir det 1 m mer på 

høyre side av fellingene, og de økte m strikkes med i halv-

patent. Strikk til arb måler ca. (40) 41 (42) 43 (44) 46 cm. 

Fell av (6) 6 (8) 8 (8) 8 m i hver side til ermehull. 

 

Fell videre til raglan slik:

Strikk 1 kantm, ta 1 patentm løs av p som om den skulle 

strikkes r, ta neste m løs av som om den skulle strikkes r, 

flytt begge m tilbake til venstre p og strikk de r sm i bakre 

m-lenke. Strikk patentstrikk som før til det er 3 m igjen på p. 

Ta 1 m løs av p som om den skulle strikkes vr, ta 1 patentm 

løs av p som om den skulle strikkes vr (stikk p bakfra inn i 

m fra forrige p og løft m av venstre p), flytt begge m tilbake 

til venstre p og strikk de r sm, strikk 1 kantm. Fell slik i hver 

side på 2. hver p i alt (16) 20 (20) 24 (26) 30 ganger. Sett 

de resterende (21) 21 (23) 23 (27) 27 m på en hjelpetråd og 

strikk forstykket.

Forstykket
Strikkes som bakstykket.

Ermer
Legg opp (43) 45 (47) 47 (49) 49 m på p nr. 4 og strikk ca. 

6 cm frem og tilbake i halvpatent innenfor i kantm i hver 

side. Skift til p nr. 5 og strikk videre i halvpatent, samtidig 

som det økes 1 m innenfor kantm i hver side på hver (6,5.) 

4,5. (4.) 3. (2,5.) 2. cm i alt (6) 9 (10) 14 (15) 19 ganger = (55) 

63 (67) 75 (79) 87 m. Strikk de økte m med i halvpatent 

etter hvert som det økes. Strikk til ermet måler ca. (47) 47 

(48) 48 (49) 49 cm. Fell av (6) 6 (8) 8 (8) 8  m i beg på de 

neste 2 p og fell videre til raglan som på bak-/forstykket. 

Fell til raglan i alt (16) 20 (22) 24 (26) 30 ganger. Sett de 

resterende 11 m på en hjelpetråd og strikk det andre ermet 

likt.

Montering og halskant
Sy side- og ermesømmen i ett med kantm til sømmemonn. 

Halskant 
Sett m fra hjelpetrådene på p nr. 4 = (64) 64 (68) 68 (76) 76 

m. Strikk rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr (pass på at det 

kommer r m over patentm på bolen og ermene) til halskan-

ten måler ca. 8 cm. Fell av i vrangbordstrikk til en jevn kant 

som ikke strammer. Sy ermene til for- og bakstykket. Brett 

halskanten mot vrangen og sy til med løse sting.

PATENTMASKE
Strikkes som en vanlig rett maske, 
men strikk i masken fra forrige pinne 
i stedet for i masken på pinnen
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JAKKE
MODELL 3304

Design: KARI HESTNES

STØRRELSER  (S) M (L) XL

MÅL   Overvidde: ca (96) 100 (104) 112 cm
   Hel lengde: ca (47) 50 (53) 60 cm
   Ermelengde: ca (43) 44 (45) 47 cm

pinner   Stor rundp nr 7
   

Strikkefasthet  15 m og 20 p i glattstrikk med dobbelt garn (en tråd av hver kvalitet) = 10x10 cm

Garnforbruk  TYNN ALPAKKA. Beige nr 161: (250) 300 (300) 350 g
   BABY SILK. Beige nr 347: (300) 350 (350) 400 g

   Jakken strikkes sidelengs (fra erme til erme) med dobbelt garn 
   (en tråd av hver kvalitet)

   Rillestrikk = strikk r på alle p

   Glattstrikk = r på retten, vr på vrangen

TYNN ALPAKKA
+

BABY SILK

7

1110

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.
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TYNN ALPAKKA
+

BABY SILK

7

1110

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.

Legg opp (40) 42 (44) 48 m på p nr 7 med en tråd av hver 

kvalitet. Strikk frem og tilbake i rillestrikk til arbeidet måler 

ca 10 cm (dette blir nede på venstre ermet). Strikk videre i 

glattstrikk samtidig som det økes 1 m innenfor den ytterste 

m i hver side på ca hver (5.) 4,5. (4,5.) 4. cm til det er i alt 

(56) 60 (64) 72 m på pinnen. Strikk til arbeidet måler ca 

(43) 44 (45) 47 cm. Legg opp (42) 44 (48) 54 nye m i hver 

side = (140) 148 (160) 180 m på p. Sett et merke, videre 

måles arbeidet fra her. Strikk videre ca (14) 15 (16) 18 cm i 

glattstrikk over alle m. 

Strikk nå glattstrikk kun over de første (70) 74 (80) 90 m 

på pinnen (dette blir bakstykkets m, de øvrige m lar du ven-

te til bakstykket er strikket ferdig). Strikk til arbeidet måler 

ca (34) 35 (38) 40 cm. La nå bakstykkets m vente og strikk 

venstre forstykke i rillestrikk over de øvrige (70) 74 (80) 90 

m. Strikk til arbeidet måler ca (36) 37 (40) 42 cm. Fell m av 

til en jevn kant som ikke strammer. 

Legg nå opp (70) 74 (80) 90 m og strikk frem og tilbake 

i rillestrikk til arbeidet måler ca (22) 22 (24) 24 cm (dette 

blir høyre forstykke). Sett disse m inn på samme pinne som 

bakstykkets m = (140) 148 (160) 180 m på pinnen. Sett et 

merke, videre måles arbeidet fra her. Strikk glattstrikk til 

arbeidet måler ca (14) 15 (16) 18 cm. Fell av (42) 44 (48) 54 

m i hver side = (56) 60 (64) 72 m igjen til høyre erme. Strikk 

glattstrikk samtidig som det felles 1 m i hver side på ca hver 

(5.) 4,5. (4,5.) 4.  til det er (40) 42 (44) 48 m igjen på pinnen. 

Når ermet måler ca 10 cm mindre enn venstre ermet strik-

kes resten av arbeidet i rillestrikk. Strikk til arbeidet måler 

ca (57) 59 (61) 65 cm (herav måler ermet ca (43) 44 (45) 47 

cm). Fell m av til en jevn kant som ikke strammer.

Montering
Sy side- og ermesømmene i ett med 1 maske til sømme-

monn. Bruk enkelt garn Baby Silk når du syr. 

Kanter
Strikk opp ca (56) 58 (60) 63 m langs kanten nede på høy-

re forstykke, (82) 85 (90) 96 m på bakstykket og  (56) 58 

(60) 63 m langs venstre forstykke. M strikkes opp fra ret-

ten. Strikk 1 p vridd r fra vrangen og deretter 3 p glattstrikk. 

Fell av til en jevn kant som ikke strammer.

Kant langs halsåpningen
Strikk opp (30) 31 (32) 34 m langs halsåpningen på høyre 

forstykke, (34) 38 (34) 36 m langs nakken og (30) 31 (32) 

34 m langs halsåpningen på venstre forstykke. Strikk 1 p 

vridd r tilbake. Strikk så 3 p glattstrikk og fell deretter av. 

Brett kantene mot vrangen og sy til. Fest alle løse tråder 

på vrangen.
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JAKKE
MODELL 3305

Design: Hrönn Jónsdóttir

STØRRELSER  (XS) S (M) L (XL) (XXL)

MÅL   Overvidde: ca (89) 98 (107) 113 (124) 129 cm
   Hel lengde: ca (69) 71 (73) 75 (78) 79 cm
   Ermelengde: ca (47) 48 (49) 50 (50) 51 cm

pinner   Stor rundp og strømpep nr 2,5 og 4,5. 
   2 store rundp nr 2,5 til kantene.
   p nr 2 til hempene

TILBEHØR   2 knapper (vi har brukt knapper fra Hjelmtvedt, vnr. K301982)

Strikkefasthet  18 m glattstrikk med Faerytale = 10 cm

   27 m glattstrikk med Baby Silk = 10 cm

Garnforbruk  FAERYTALE. Blå nr 746: (250) 300 (300) 350 (350) 400 g
   BABY SILK. Blå nr 336: 50 g til alle størrelser

STRUKTURMØNSTER 1. p: *Strikk 2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*.
   2. p: Strikk r over r og vr over r
   3. p: Strikk vr over r og r over vr
   4. p: Strikk vr over vr og r over r
   Gjenta disse 4 p.
 

BABY SILK
+

FAERYTALE

2,5+4,5 2+2,5+4,5

1312

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.
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Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.

Bolen
Legg opp (192) 212 (232) 246 (268) 280 m med Faerytale 

på p nr 4,5. Sett ett merke i hver side med de midterste 

(80) 88 (96) 102 (112) 116 m til bakstykket og (56) 62 (68) 

72 (78) 82 m til hvert forstykket (p begynner midt foran). 

Bakstykket skal strikkes i glattstrikk og forstykkene i struk-

turmønster, men den siste m før sidemerket i høyre side og 

den første m etter sidemerket i venstre side skal strikkes i 

glattstrikk. Fell samtidig 1 m i hver side på ca hver (3.) 2,5. 

(2,5.) 2,5. (2,5.) 2. cm ved å strikke til 2 m før sidemerket i 

høyre side, strikk 2 m r sammen, strikk til sidemerket i ven-

stre side, ta 1 m løs av p, strikk 1 m r, trekk den løse m over. 

Det felles slik i alt (16) 18 (20) 21 (22) 24 ganger = (160) 176 

(192) 204 (224) 232 m. Strikk til arbeidet måler ca (50) 51 

(52) 53 (55) 55 cm. Fell av 10 m i hver side til ermehull (5 

m på hver side av merkene), legg arbeidet til side og strikk 

ermene.

Ermer
Legg opp (36) 38 (38) 38 (40) 40 m på strømpep nr 4,5 og 

strikk rundt i glattstrikk samtidig som det økes 2 m midt 

under ermet (først og sist på omgangen) på ca hver (3.) 3. 

(2,5.) 2,5. (2,5.) 2. cm til det er i alt (64) 68 (72) 76 (80) 82 

m i omgangen. Strikk til arbeidet måler ca (47) 48 (49) 50 

(51) 52 cm. Fell av 10 m midt under ermet og strikk et erme 

til på samme måte.

Bærestykket
Sett alle m inn på samme rundp. Først høyre forstykke, 

høyre erme, bakstykket, venstre erme og venstre forstykke 

til slutt = (248) 272 (296) 316 (344) 356 m. Sett et mer-

ke rundt 1. m på alle delene = 4 merker. Merkem og 1 m 

på hver side av merkene skal videre strikkes i glattstrikk. 

Strikk strukturmønster på forstykkene og glattstrikk over 

de øvrige delene som før, samtidig som det felles til raglan 

ved alle merkene slik: Strikk til 2 m før merket, strikk 2 m r 

sammen, 1 r, strikk 2 m vridd r sammen. 8 m felles på hver 

fellingsp. Fell slik på hver 2. p til arbeidet måler ca (58) 59 

(61) 63 (63) 67 cm (målt midt foran). Fell til raglan som før 

samtidig som det økes 1 m i begynnelsen og slutten på 2. 

hver p. Strikk til arbeidet måler ca (69) 71 (73) 75 (78) 79 cm 

(målt til midt på ermet som blir midt på skulderen). Fell av til 

en jevn kant som ikke strammer.

Kanter (lages med Baby Silk)

Sy kjedesting rundt hele åpningen på jakken (fra/til ven-

stre side av halsåpningen), ca, 0,5 cm inn fra kanten. Det 

skal sys ca 27 sting for hver 10 cm. Plukk opp 1 m fra øvre 

m-lenke av hvert sting (se detaljebilde) og fordel m på 2 

lange rundp hvis nødvendig. Strikk 4 omganger glattstrikk 

over alle m, samtidig som det på 1. omgang økes 1 m på hver 

side av 1 m i alle hjørnene. Fell av til en jevn kant som ikke 

strammer. Brett kanten dobbelt mot vrangen og sy til. Fest 

alle løse tråder på vrangen. Sy og strikk tilsvarende kanter 

rundt oppleggskantene på ermene.

Hemper
Legg opp 17 m med Baby Silk på p nr 2 

1. p: Strikk 17 m vr

2. p: Strikk 8 m r, ø1, 1 r, ø1, 8 r

3. p: Strikk 19 m vr

4. p: Strikk 9 m r, ø1, 1 r, ø1, 9 r

5. p: Strikk 21 m vr

6. p: Strikk 5 m r, fell av 4 m, 2 r, fell av 4 m, 4 r

7. p: Strikk 5 m vr, legg opp 4 nye m, 3 vr, legg opp 4 nye 

m, 5 vr

8. p: Strikk 8 m r, 2 m r sammen, 1 r, 2 m vridd r sammen, 8 r

9. p: Strikk 19 m vr

10. p: Strikk 7 m r, 2 m r sammen, 1 r, 2 m vridd r sammen, 7 r

Fell av med vr m.

Legg arbeidet dobbelt (slik at knapphullene kommer over 

hverandre) og sy sammen langsidene. Sy eventuelt rundt 

knapphullet også. Sy hempen til øverst i «spissen» på for-

stykket(se bilde).

Strikk den andre hempen på samme måte. Sy i knapper og 

fest alle løse tråder på vrangen.

OBS: Jakken kan like gjerne brukes med åpningen bak
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PEPLUM
GENSER

MODELL 3306

Design: Hrönn Jónsdóttir

STØRRELSER  (XS) S (M) L (XL)

MÅL   Overvidde:    ca (90) 98 (108) 116 (122) cm
   Livvidde:     ca (69) 78 (89) 98 (111) cm
   Hel lengde:    ca (59) 61 (62) 63 (64) cm
   Rygglengde (fra livet opp til skulder):  ca (43) 44 (45) 45 (46) cm
   Ermelengde:    (50) 51 (52) 53 (53) cm

pinner   Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3. Heklenål nr 2,5. Hjelpep

TILBEHØR  1 knapp (vi har brukt knapp fra Hjelmtvedt, vnr. K230009)
   

Strikkefasthet  26 m glattstrikk = 10 cm

Garnforbruk  BABY SILK. Grønn nr 344: (400) 450 (500) 500 (550) g 

  

BABY SILK2,52,5+3 2,5+3

1514

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.
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   Rygglengde (fra livet opp til skulder):  ca (43) 44 (45) 45 (46) cm
   Ermelengde:    (50) 51 (52) 53 (53) cm

pinner   Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3. Heklenål nr 2,5. Hjelpep

TILBEHØR  1 knapp (vi har brukt knapp fra Hjelmtvedt, vnr. K230009)
   

Strikkefasthet  26 m glattstrikk = 10 cm

Garnforbruk  BABY SILK. Grønn nr 344: (400) 450 (500) 500 (550) g 

  

BABY SILK2,52,5+3 2,5+3

1514

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.

Bolen 
Legg opp (468) 507 (556) 600 (632) m på p nr 2,5. Strikk 6 

omganger glattstrikk. Sett et merke, videre måles arbeidet 

fra her. Skift til p nr 3 og strikk videre i glattstrikk til arbei-

det måler ca (16) 17 (17) 18 (18) cm. Samtidig felles (48) 51 

(52) 56 (56) m jevnt fordelt på ca hver (3.) 3. (3.) 3,5. (3,5.) 

cm i alt 5 ganger = (228) 252 (296) 320 (352) m. 

Neste omgang strikkes slik:

Strikk (11) 13 (10) 12 (14) m i glattstrikk, *sett 4 m på en 

hjelpep foran arbeidet og strikk 1. m fra hjelpep r sammen 

med 1. m fra den ‘vanlige’ p 4 ganger (alle m fra hjelpep er 

strikket). Sett 4 m på en hjelpep bak arbeidet og strikk 1. m 

fra den ‘vanlige’ p r sammen med 1. m fra hjelpep 4 ganger, 

strikk (22) 26 (21) 24 (28) m glattstrikk*. Gjenta fra *-* ut om-

gangen (den avsluttes med (11) 13 (11) 12 (14) m glattstrikk) = 

(180) 204 (232) 256 (288) m igjen. Strikk videre i mønster 

etter diagrammet. OBS! På 1. omgang økes 1 m i hver side 

til størrelser stor og x-stor for at mønsterrapporten skal gå 

opp i m-tallet. Sett et merke i hver side med (90) 102 (117) 

129 (144) m til for- og bakstykket (det 1. sidemerket kom-

mer ved omgangens begynnelse). Strikk til arbeidet måler 

ca (41) 42 (42) 42 (42) cm, samtidig som det økes 1 m på 

hver side av sidemerkene på ca hver (1,5.) 1,5. (1,5.) 1,5. (2,5.) 

cm i alt (14) 13 (12) 11 (7) ganger = (236) 256 (282) 302 (316) 

m = (118) 128 (141) 151 (158) m til bak- og forstykke). Strikk 

de økte m med i mønsteret etter hvert som det økes. Når 

arbeidet måler ca (41) 42 (42) 42 (43) cm deles arbeidet 

ved sidemerkene og for- og bakstykket strikkes ferdig hver 

for seg.

 Forstykket 

Fell i sidene på hver 2. p med (3,2,1,1,1) 3,2,2,1,1 (4,3,2,2,1) 

5,4,3,2,1,1,1 (5,4,4,3,2,1) m = (102) 110 (117) 117 (120) m. Strikk 

til arbeidet måler ca (55) 57 (58) 59 (60) cm. Fell av de midt-

erste (28) 28 (29) 29 (30) m til halsen og strikk hver side 

ferdig for seg. Venstre side: Fell videre til halsen på hver 

2. p med 3,2,1,1 m (likt for alle størrelser). OBS! Samtidig, 

når arbeidet måler ca (57,5) 59,5 (60,5) 61,5 (59,5) cm, skrås 

det til skulder ved å felle av fra skuldersiden med (10,10,10) 

12,11,11 (13,12,12) 13,12,12 (13,13,12) m. Strikk høyre side likt, 

men speilvendt.

bakstykket
Fell i sidene som på forstykket. Strikk til arbeidet måler ca 

(50) 52 (53) 54 (55) cm. Del arbeidet på midten til splitt (til 

størrelser S (M) L felles den midterste m av) og strikk hver 

side ferdig for seg. Venstre side: Strikk til arbeidet måler ca 

(57) 59 (60) 61 (62) cm. Fell av (19) 19 (19) 19 (20) m  (fra 

splitten) til nakken. Fell videre på hver 2. p med 1,1 m (likt for 

alle størrelser). OBS! Samtidig, når arbeidet måler ca (57,5) 

59,5 (60,5) 61,5 (59,5) cm, skrås det til skulder ved å felle 

av fra skuldersiden med (10,10,10) 12,11,11 (13,12,12) 13,12,12 

(13,13,12) m. Høyre side: Strikk som venstre side, men speil-

vendt.

Ermene
Legg opp (53) 55 (57) 57 (57) m på p nr 2,5. Strikk 6 om-

ganger glattstrikk. Sett et merke, videre måles arbeidet fra 

her. Skift til p nr 3 og strikk mønster etter diagrammet til ar-

beidet måler ca 11 cm (tell ut fra midt på ermet hvor de for-

skjellige størrelsene begynner). Videre økes 2 m midt under 

ermet på ca hver (2,5.) 2,5. (2.) 2. (1,5.) cm til det er (83) 87 

(93) 97 (103) m i omgangen og arbeidet måler ca (50) 51 

(52) 53 (53) cm.. Del arbeidet midt under ermet og strikk 

ermetoppen frem og tilbake slik: Fell av i hver side på hver 

2. p med (3,2) 3,2,2 (4,3,2,2) 5,4,3,2 (5,4,4,3,2) m. Fell videre 

1 m i hver side på hver 2. p til ermetoppen måler ca (10) 11 

(12) 13 (14) cm. Fell av i hver side med 2,2 m og fell deretter 

de resterende m rett av til en jevn kant som ikke strammer. 

Strikk det andre ermet likt.

Montering og kanter
Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. Brett de første 6 

omgangene nede på bolen og ermene mot vrangen og sy 

til med løse sting. 

Halskant
Strikk opp ca (114) 118 

(122) 126 (130) m langs 

nakken og halsringnin-

gen på p nr 2,5. Strikk 6 

p frem og tilbake i glatt-

strikk og fell deretter av 

til en jevn kant som ikke 

strammer. Brett kanten 

mot vrangen og sy til med 

løse sting. Hekle 1 rad 

krepsem langs splitten 

bak. Lag en hempe av 4 

lm og sy til øverst i høyre 

side av splitten og sy en 

knapp i motsatt side.   r på retten, 
  vr på vrangen
  vr på retten, 
  r på vrangen

gj
en

ta

gjenta

be
g 

he
r

midt på ermet
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JAKKE
MODELL 3307

Design: Hrönn Jónsdóttir

STØRRELSER  (XS/S) M/L (XL/XXL)

MÅL   Overvidde: ca 100 (112) 130 cm
   Hel lengde: ca 78 (82) 84 cm
   Ermelengde: ca 44 (45) 46 cm

pinner   Stor rundp og strømpep nr. 4,5. og 5.
   

Strikkefasthet  16 m glattstrikk med dobbelt garn (1 tråd av hver kvalitet) = 10 cm

Garnforbruk  TYNN ALPAKKA Lys grå nr. 114: (400) 450 (500) g
     Grå nr. 113: (100) 100 (150) g
   FAERYTALE Lys grå nr. 732: (300) 350 (400) g

   Hele jakken strikkes med dobbelt garn (1 tråd av hver kvalitet)  

TYNN ALPAKKA
+

FAERYTALE

4,5+54,5+5

1716

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.



JAKKE
MODELL 3307

Design: Hrönn Jónsdóttir

STØRRELSER  (XS/S) M/L (XL/XXL)

MÅL   Overvidde: ca 100 (112) 130 cm
   Hel lengde: ca 78 (82) 84 cm
   Ermelengde: ca 44 (45) 46 cm

pinner   Stor rundp og strømpep nr. 4,5. og 5.
   

Strikkefasthet  16 m glattstrikk med dobbelt garn (1 tråd av hver kvalitet) = 10 cm

Garnforbruk  TYNN ALPAKKA Lys grå nr. 114: (400) 450 (500) g
     Grå nr. 113: (100) 100 (150) g
   FAERYTALE Lys grå nr. 732: (300) 350 (400) g

   Hele jakken strikkes med dobbelt garn (1 tråd av hver kvalitet)  

TYNN ALPAKKA
+

FAERYTALE

4,5+54,5+5

1716

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.

Høyre forstykke
Legg opp (60) 67 (73) m på p nr. 4,5 med lys grått Tynn 

Alpakka og Faerytale. Strikk 6 p glattstrikk (1. p er fra vran-

gen). Sett et merke, videre måles arb fra her. Skift til p nr. 

5 og strikk 8 p glattstrikk. På neste p legges opp 7 nye m i 

slutten på p til belegg. Videre skal det felles 1 m ved forkan-

ten ved å strikke 2 m r sm innenfor de 7 beleggs-m. Fellin-

gen gjentas på hver 4. p i alt (34) 38 (39) ganger. Samtidig 

strikkes forkortede p slik: Fra vrangen, *strikk (48) 54 (60) 

m vr, snu. Kast, strikk r tilbake. Strikk (32) 36 (40) m vr, snu. 

Kast, strikk r tilbake. Strikk (16) 18 (20) m vr, snu. Kast, strikk 

r tilbake.* Strikk 4 p glattstrikk. OBS! På 1. p strikkes kaste-

ne vridd vr sm med neste m for å unngå hull i arb. Strikk *-* 

en gang til. Arb måler nå ca. 5 cm mer i siden enn ved for-

kanten. Strikk videre til arb måler ca. (78) 82 (84) cm (målt i 

siden). Avslutt etter en p fra vrangen. Husk fellingene ved 

forkanten.

Les neste avsnitt nøye, nå skjer 3 ting samtidig:

Øk 1 m innenfor de 7 beleggs-m ved forkanten på hver p i 

alt (14) 15 (18) ganger. Det økes ved å ta opp tråden mellom 

to m, sette den på venstre p og str den vridd (vridd r på 

retten, og vridd vr på vrangen). 

Samtidig med (7.) 9 (11.) p felles 1 beleggs-m av i beg på 2. 

hver p i alt 7 ganger.

Samtidig felles det av fra skuldersiden med  (6,6,6,6,6,5,5) 

6,6,6,6,5,5,5,5 (6,6,6,6,6,6,6,5,5) m. Nå er det ikke flere m 

igjen på p. 

 Venstre forstykke
Legg opp (60) 67 (73) m på p nr. 4,5 med lys grått Tynn 

Alpakka og Faerytale. Strikk 6 p glattstrikk (1. p er fra ret-

ten). Sett et merke, videre måles arb fra her. Skift til p nr. 5 

og strikk 8 p glattstrikk. På neste p legges opp 7 nye m i 

slutten på p til belegg. Videre skal det felles 1 m ved forkan-

ten ved å  ta 1 m løs av p, strikk 1 m r, trekk den løse m over 

innenfor de 7 beleggs-m. Fellingen gjentas på hver 4. p i alt 

(34) 38 (39) ganger. Samtidig strikkes forkortede p slik: Fra 

retten, *strikk (48) 54 (60) m r, snu. Kast, strikk vr tilbake. 

Strikk (32) 36 (40) m r, snu. Kast, strikk vr tilbake. Strikk (16) 

18 (20) m r, snu. Kast, strikk vr tilbake.* Strikk 4 p glattstrikk. 

På 1. p strikkes kastene vridd r sm med neste m for å unngå 

hull i arb. Strikk *-* en gang til. Arb måler nå ca. 5 cm mer i 

siden enn ved forkanten. Strikk videre til arb måler ca. (78) 

82 (84) cm (målt i siden). Avslutt etter en p fra vrangen. 

Husk fellingene ved forkanten.

Les neste avsnitt nøye, nå skjer 3 ting samtidig:

Øk 1 m innenfor de 7 beleggs-m ved forkanten på hver p i 

alt (14) 16 (18) ganger. Det økes ved å ta opp tråden mellom 

to m, sette den på venstre p og str den vridd (vridd r på 

retten, og vridd vr på vrangen). 

Samtidig med (6.) 8 (10.) p felles 1 beleggs-m av i beg på 2. 

hver p i alt 7 ganger.

Samtidig felles det av fra skuldersiden med  (6,6,6,6,6,5,5) 

6,6,6,6,5,5,5,5 (6,6,6,6,6,6,6,5,5) m. Nå er det ikke flere m 

igjen på p. 

bakstykket
Legg opp (82) 92 (106) m på p nr. 4,5 med lys grått Tynn 

Alpakka og Faerytale. Strikk 6 p glattstrikk (1. p er fra vran-

gen). Sett et merke, videre måles arb fra her. Skift til p nr. 5 

og strikk glattstrikk til arb måler ca. (78) 82 (84) cm. Fell av 

til en jevn kant som ikke strammer.

Ermene
Legg opp (39) 39 (42) m på strømpep nr. 4,5 med grått 

Tynn Alpakka og Faerytale. Strikk ca. 7 cm rundt i vrang-

bordstrikk med 1 r, 2 vr. Skift til p nr. 5 og strikk videre i glatt-

strikk til ermet måler ca. (44) 45 (46) cm. Samtidig økes 2 

m midt under ermet på ca. hver 2,5. cm til det er i alt (67) 

69 (74) m i omg. Fell av til en jevn kant som ikke strammer. 

Strikk det andre ermet likt.

Montering
Sy sm på skuldrene (avfellingskantene på forstykkene sys 

til avfellingskanten på bakstykket. ‘Spissene’ skal møtes 

midt bak). Merk av de øverste (21) 22 (23) cm i sidene og 

sy sidesømmene opp til merkene. Sy i ermene. Brett de 6 

nederste p på bolen mot vrangen og sy til med løse sting. 

Brett de 7 beleggs-m på forstykkene mot vrangen og sy til. 

Fest alle løse tråder på vrangen.
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PONCHO
MODELL 3308

Legg opp (123) 137 m med dobbelt garn på p nr 4 og strikk 

frem og tilbake i vrangbordstr med 4 r, 3 vr. OBS! 1. p er fra 

vrangen og begynner og slutter med 4 vr. Strikk til arbeidet 

måler ca (84) 89 cm. Fell av i vrangbordstrikk til en jevn 

kant som ikke strammer. Strikk et stykke til på samme måte.

Montering
Damp delene forsiktig fra vrangen til riktige mål under 

et fuktig klede. Hver del skal måle ca (65x84) 72x89 cm.  

Sy kortenden på det ene stykket langs langenden på det 

andre stykket. Sy den andre kortenden til langenden i an-

dre siden slik at det dannes en V-ringning foran og bak. 

Tvinn 4 snorer av dobbelt garn, hver på ca 5 cm. Lag 4 dus-

ker som vist på bildet og sy en dusk til hver snor. Duskene 

skal være ca 7 cm høye. Sy snorene med de påfaste duske-

ne til ponchoen. 

Design: KARI HESTNES

STØRRELSER  (S/M) L/XL

pinner   Stor rundp nr 4

TILBEHØR  Knapper (6) 6 (7) 7 stk til jakken
   

Strikkefasthet  19 m i vrangbordstrikk med 4 r, 3 vr (med dobbelt garn) = 10 cm. 
   OBS! Strikkefastheten måles etter forsiktig damping.

Garnforbruk  TYNN ALPAKKA. Grønn nr 185: (550) 600 g
   

TYNN ALPAKKA4

1918

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.



PONCHO
MODELL 3308

Legg opp (123) 137 m med dobbelt garn på p nr 4 og strikk 

frem og tilbake i vrangbordstr med 4 r, 3 vr. OBS! 1. p er fra 

vrangen og begynner og slutter med 4 vr. Strikk til arbeidet 

måler ca (84) 89 cm. Fell av i vrangbordstrikk til en jevn 

kant som ikke strammer. Strikk et stykke til på samme måte.

Montering
Damp delene forsiktig fra vrangen til riktige mål under 

et fuktig klede. Hver del skal måle ca (65x84) 72x89 cm.  

Sy kortenden på det ene stykket langs langenden på det 

andre stykket. Sy den andre kortenden til langenden i an-

dre siden slik at det dannes en V-ringning foran og bak. 

Tvinn 4 snorer av dobbelt garn, hver på ca 5 cm. Lag 4 dus-

ker som vist på bildet og sy en dusk til hver snor. Duskene 

skal være ca 7 cm høye. Sy snorene med de påfaste duske-

ne til ponchoen. 

Design: KARI HESTNES

STØRRELSER  (S/M) L/XL

pinner   Stor rundp nr 4

TILBEHØR  Knapper (6) 6 (7) 7 stk til jakken
   

Strikkefasthet  19 m i vrangbordstrikk med 4 r, 3 vr (med dobbelt garn) = 10 cm. 
   OBS! Strikkefastheten måles etter forsiktig damping.

Garnforbruk  TYNN ALPAKKA. Grønn nr 185: (550) 600 g
   

TYNN ALPAKKA4

1918

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.

LØS
HALS

MODELL 3309

Design: Hrönn Jónsdóttir

STØRRELSER  One size

MÅL   ca 40 x 35 cm

heklenål  7 mm
   

heklefasthet   ca. 16 staver med dobbelt garn = 9 cm

Garnforbruk  FAERYTALE. Grå nr 745: 200 g 

Legg opp 52 lm med dobbelt garn.

1. rad: 1 st i 4. m fra nålen, * hopp over 2 m, 2 st i neste m (2 

st i samme m = 1 st-gruppe)*. Gjenta fra *-* ut raden.

2. rad: 4 lm, *2 st mellom de 2 neste st-gruppene.* Gjenta fra 

*-* og slutt med 1 lm, 1 st i siste m

3. rad: 3 lm, 1 st i lm fra forrige rad, *2 st mellom de 2 neste 

st-gruppene. * Gjenta fra *-* ut raden.

Gjenta 2.-3. rad til arb måler ca. 80 cm. Klipp av garnet og 

trekk tråden gjennom m. Sy sm kortendene.

FAERYTALE7

1918
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JAKKE
Design: Hrönn Jónsdóttir

oppskriftsdel side 12

MODELL 3305

BABY SILK
+

FAERYTALE
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JAKKE
Design: Hrönn Jónsdóttir
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MODELL 3307

TYNN ALPAKKA
+

FAERYTALE

4,5+54,5+5
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MODELL 3307

TYNN ALPAKKA
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Fotograf: Kim Laland  •  Styling: Nina Kveseth • Trykk: Kai Hansen Trykkeri • Takk til monki, Selected og Mango for lån av tilbehør
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INNHOLD

Fotograf: Kim Laland  •  Styling: Nina Kveseth • Trykk: Kai Hansen Trykkeri • Takk til monki, Selected og Mango for lån av tilbehør

MODELL 3301

GENSER
side 4

MODELL 3303

GENSER
side 8

MODELL 3304

JAKKE
side 9

MODELL 3308

PONCHO
side 17

MODELL 3307

JAKKE
side 16

MODELL 3309

HALS
side 18

MODELL 3305

JAKKE
sidE 12

MODELL 3302

KJOLE
side 6

MODELL 3306

GENSER
side 14

FORKORTELSER
m = maske
r = rett
vr = vrang
p = pinne
merkem = merkemaske
fm = fastmaske
krepse-m = krepsemaske
st = stav(er)
lm = luftmaske(r)
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