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LINUS GENSER,
LUE & SKJERF

ALPAKKA
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#houseofyarn_norway
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230-10
LINUS GENSER, LUE & SKJERF

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
ALPAKKA 100 % ren alpakka,
50 gram = ca 133 meter

DESIGN

Kari Haugen
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Gratulerer!
Du har valgt å strikke en klassiker fra
vårt rikholdige Dale-arkiv. Dermed kan
det hende at fargene som er brukt i
oppskrifta, har gått ut. Husk at du
finner mange fine alternative farger
i fargekartet på dalegarn.no.

5853 Blåveis
2231 Lindegrønn
0010 Halvbleket hvit
4845 Lilla
2226 Lime
8246 Grønn
3609 Oransje
0010 Halvbleket hvit
5563 Marine
2226 Lime

STRIKKEFASTHET
Genser & lue
25 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Skjerf
2 r, 2 vr, uten å strekke i arb på p nr 4 = 10 cm
Alternativt garn: ALPAKKA FORTE, ALPAKKA SPACE DYE
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PINNEFORSLAG
Genser & lue
Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3.
Skjerf
Nr 4 ½

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 Se side 4
© 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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STRIPER GENSER

i glattstrikk med striper. Øk 1 m på hver side av 2 midtm midt

* 12 omg frg 2, 12 omg frg 3, 12 omg frg 4, 12 omg frg 5,

under ermet ca hver (1 ½ ) 1 ½ (2) 2 ½ cm 10 ganger til alle str

12 omg frg 1 *, gjenta fra * til *

= (68) 72 (76) 80 m. Avslutt med hel stripe når arb måler oppgitt
lengde, fell av.

STRIPER SKJERF
* 6 p frg 1, 6 p frg 2, 6 p frg 3, 6 p frg 4, 6 p frg 5 *, gjenta fra

MONTERING

* til *

Sy sammen på skuldrene.

GENSER

HALSKANT

FOR- OG BAKSTYKKE
Legg opp med frg 1 på rundp nr 2 ½ (172) 188 (200) 212 m.
Strikk vrangbord 2 r, 2 vr rundt, 5 cm. Skift til p nr 3. Fortsett
rundt med glattstrikk og striper. Når arb måler (25) 27 (31) 34
cm, sett et merke i hver side med (86) 94 (100) 106 m til forog bakstykket. Fell til ermehull 1 m før og etter hvert sidemerke

Beg ved den ene skulderen og strikk opp rundt halsen med frg
1 på p nr 2 ½ ca 14 m pr 5 cm, masketallet må være delelig med
4 m = 1 omg r. Strikk vrangbord 2 r, 2 vr rundt til halskanten
måler (7) 7 (8) 8 cm. Fell løst av med r og vr m. Brett halskanten
dobbel mot vrangen og sy den til. Sy i ermene.

SK JERF

= 2 m i hver side. Det er (84) 92 (98) 104 m igjen til for- og
bakstykket. Strikk hver del ferdig for seg.

Legg opp med frg 1 på strømpep nr 4 ½ (32) 36 (40) 44 m.
Strikk 2 r, 2 vr frem og tilbake samtidig som det strikkes

BAKSTYKKET

striper til oppgitt lengde. Avslutt med hel stripe. Fell av med

Fortsett med glattstrikk og striper frem og tilbake. Når arb måler

r og vr.

(35) 39 (43) 47 cm, felles de midterste (28) 30 (32) 34 m for
nakke. Strikk hver side for seg og fell videre ved nakkesiden
annen hver p 2,1 m til alle str = (25) 28 (30) 33 m igjen til skulder.
Når arb måler oppgitt lengde, det blir penest hvis du slutter med
en hel stripe, felles skulderm av.

FORSTYKKET
Fortsett med glattstrikk og striper frem og tilbake. Når arb måler
(33) 37 (40) 44 cm, felles de midterste (12) 14 (14) 16 m til hals.
Strikk hver side for seg og fell videre ved halssiden annen hver
p (5,3,2,1) 5,3,2,1 (5,3,2,1,1) 5,3,2,1 m = (25) 28 (30) 33 m igjen til
skulder. Fell av ved samme lengde som på bakstykket.

ERMER
Legg opp med frg 1 på strømpep nr 2 ½ (48) 52 (56) 60 m. Strikk

LUE
Legg opp med frg 5 på strømpep nr 2 ½ (112) 120 (128) m. Strikk
vrangbord 2 r, 2 vr rundt 4 (5) 6 (6) cm. Skift til frg 1 og p nr 3,
fortsett med glattstrikk. Når luen måler (12) 13 (14) cm, beg
fellingene i toppen: Strikk (12) 13 (14) r, 2 r sammen omg rundt.
Strikk 1 omg uten felling. Neste omg strikkes (11) 12 (13) r,
2 r sammen. Strikk 1 omg uten felling. Fell videre på samme
måte annen hver omg, det blir 1 m mindre mellom fellingene
for hver gang. Når det står igjen 24 m, strikk 2 r sammen omg
rundt. Klipp av tråden, trekk den gjennom restm og fest den
godt. Lag en pompong i frg 5, ca 3-4 cm i diameter og sy den
i toppen av luen.

vrangbord 2 r, 2 vr rundt, 5 cm. Skift til p nr 3 og fortsett rundt
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Garn brukt
i denne oppskriften
ALPAKKA er 3-tråds kamgarn i alpakka i
luksusklassen. Garnet gir utrolig myke og
lune plagg som ikke klør.
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3,5

25
50 gram = ca 133 meter

ALPAKK A
100 % ren alpakka
Produsert i Peru

Fargene blir spesielt vakre i alpakkafiber
og garnet egner seg spesielt godt til lekre
kofter, gensere, jakker og tilbehør som
luer, halser og skjerf både til voksne og
barn.
•
•
•
•
•

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

Vanlige forkortelser
• frg = farge • m=maske
• r = rett • vr = vrang
• omg = omgang(er)
• p = pinner • arb = arb
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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