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THYRA CAMO-HOODIE RUST

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 

PUS 70 % baby alpakka, 17 % akryl, 13 % polyamid, 

50 gram = ca 100 meter

DESIGN Trine Lise Høyseth

STØRRELSER S  (M)  L  (XL)  XXL

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca  114 (123) 132 (142) 151 cm

Hel lengde ca 58 (60) 62 (64) 65 cm

Ermelengde ca  46 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK

Farge 1 7 (8) 8 (9) 10 nøster

Farge 2 3 (4) 4 (4) 5 nøster

Farge 3 3 (4) 4 (4) 5 nøster

FARGER

Farge 1 Rust 4035

Farge 2 Beige 4009

Farge 3 Mørk rose 4037

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 7 og 9

STRIKKEFASTHET

13 m mønstret glattstrikk på p nr 9 = 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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STRIKKETIPS!

For å unngå at plagget blir for tykt, skal ikke trådene trekkes 

med på baksiden.

Nøst opp små nøster og ha et nøste ved hvert fargeparti i 

diagrammet.

Tvinn trådene godt sammen i alle overgangene.

BAKSTYKKET

Legg opp 60 (66) 72 (76) 82 m med farge 1 på rundp nr 7.

Strikk 6 cm vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr, slutt etter 

en p fra vrangen.

Skift til rundp nr 9. Strikk 1 p r, samtidig som det økes 

16 (16) 16 (18) 18 m jevnt fordelt ved å lage kast 

= 76 (82) 88 (94) 100 m. Strikk 1 p vr tilbake fra vrangen, 

samtidig som kastene strikkes vridd for å unngå hull.

Strikk videre i glattstrikk med mønster etter diagrammet. 

NB! Mønsteret vil ikke stemme i sidene.

Strikk til arbeidet måler 58 (60) 62 (64) 66 cm. Fell av. 

De midterste 26 (26) 28 (28) 30 m = nakken.

FORSTYKKET

Legg opp og strikk som bakstykket til arbeidet måler 

53 (55) 57 (59) 61 cm.

Sett de midterste 18 (18) 20 (20) 22 m på en maskeholder til 

hals. Strikk hver side ferdig for seg. Samtidig felles det videre 

til halsen på hver 2. p 2,1,1 m = 25 (28) 30 (33) 35 skulder-m. 

Strikk til arbeidet måler 58 (60) 62 (64) 66 cm. Fell av. Strikk 

den andre siden på samme måte, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 28 (30) 32 (32) 34 m med farge 1 på strømpep nr 7.

Strikk 8 cm vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr, slutt etter 

en p fra vrangen.

Skift til p nr 9. Strikk 1 p r, samtidig som det økes 34 (34) 36 

(38) 38 m jevnt fordelt. Øk ved å lage 1 kast mellom hver 

m, i tillegg må det noen steder strikkes 2 m i 1 m = 62 (64) 

68 (70) 72 m. Strikk 1 p vr tilbake, samtidig som kastene 

strikkes vridd vr for å unngå hull. Fortsett fram og tilbake med 

glattstrikk og mønster etter diagrammet.

Når arbeidet måler 15 cm, felles 1 m av i hver side. Gjenta 

fellingene på hver 5. cm i alt 4 ganger = 54 (56) 60 (62) 64 m. 

Strikk til arbeidet måler 46 cm. Fell av.

Strikk et erme til.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene.

HALSKANT

Begynn ved den ene skulderen og strikk opp 66-76 m rundt 

halsen med farge 1 og p nr 7. Strikk 1 omgang vr, deretter 

6 cm vrangbordstrikk rundt med 1 r, 1 vr. Fell løst av med r 

og vr. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til.

HETTE

Sett et merke midt foran. Bruk farge 1 og p nr 7. Begynn 2 m 

til venstre for merket.

Strikk opp 1 m i hver m fra vr-omgangen på halskanten, 

men stopp når det gjenstår 2 m til høyre for merket midt 

foran. Det strikkes ikke opp m over de 4 m midt foran. 

Strikk 1 p r fra vrangen, samtidig som m-tallet reguleres 

jevnt fordelt til 75 m (likt alle størrelser). Skift til p nr 9. Strikk 

glattstrikk fram og tilbake med 1 kant-m i hver side som 

strikkes r på alle p. Når arbeidet måler 25 cm, settes 2 merker 

i arbeidet slik:

Sett et merke etter de 28 første m og et merke før de 28 siste 

m (= 19 m mellom merkene).

Fortsett fram og tilbake i glattstrikk og fell på neste p fra 

retten slik: Strikk til 1 m før første merke, strikk 2 r sammen, 

strikk til 1 m før siste merke, ta 1 m r løs av, strikk 1 r, og trekk 

den løse m over.

På vrangen felles det slik: Strikk til 1 m før første merke, strikk 

2 vridd vr sammen, strikk til 1 m før siste merke, strikk 2 vr 

sammen. NB! Pass på at m legger seg riktig vei på retten. 

Gjenta fellingene på hver p, til alle m i hver side er felt bort 

= 19 m.

Bruk farge 1 og p nr 7. Strikk opp ca 115-125 m (M-tallet må 

være delelig med 2 + 1) foran langs kanten på hetta, inkl 

m på maskeholderen. Strikk 4 cm vrangbordstrikk fram og 

tilbake med 1 r, 1 vr. Fell av med r og vr.

Brett vrangbordkanten dobbel mot vrangen og sy til.

I-CORD SNOR

Legg opp 3 m med farge 1 på strømpep nr 7 og strikk rundt 

slik: *Skyv m til høyre på p, stram tråden på baksiden og strikk 

3 r*, gjenta fra *-* til arbeidet måler ca 110 cm. Fell av.

MONTERING

Trekk I-cord snoren inn i brettekanten på hetta.

Sy i ermene. NB! Pass på at skuldersømmen kommer midt på 

ermet.

Sy erme- og sidesømmer sammen innenfor 1 kant-m.
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Gjenta

Gjenta
  Farge 1
  Farge 2
  Farge 3

DIAGRAM  
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Garn brukt 
i denne oppskriften

Prøv den i grønn | 83-01

PUS er et loddent, supermykt, lett og 

lekkert alpakkagarn med en kabel-

spunnet kjerne. Overflaten er fint børstet, 

og garnet passer perfekt til lette plagg. 

Pus er svært drøyt i bruk og kommer i 

klare, rene farger i tillegg til vakre natur- 

og pastellfarger.

TIPS: Garnet er perfekt til skjerf, løse 

halser og tilbehør. Men fordi det er så lett 

og luftig, passer det også svært godt til 

større plagg.

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.

PUS
70 % baby alpakka, 17 % akryl

13 % polyamid
 Produsert i Peru

50 gram = ca 100 meter

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

910

12

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
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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