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ALPAKKA KIDSILK ERLE

341∙10 MURIEL RILLEGENSER
DESIGN

Bente Presterud Røvik

GARN
		
		
		
		

ALPAKKA 100 % alpakka,
50 gram = ca 133 meter
KIDSILK ERLE 56 % mohair,
26 % silke, 18 % ull,
50 gram = ca 325 meter

STØRRELSER

S

(XL)

XXL

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde foran ca
Ermelengde ca

143 (151) 160 (169)
78 (80) 82 (84)
38 cm alle størrelser

177
86

cm
cm

GARNFORBRUK
ALPAKKA
Grønn/blå 9951
Flaskegrønn 9611
KIDSILK ERLE
Grå 5762
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nøster

PINNEFORSLAG
		

Liten og stor rundp og strømpep nr 8
Heklenål nr 6

STRIKKEFASTHET
		

14 m mønster med 1 tråd hver av
ALPAKKA og KIDSILK ERLE = 10 cm

(M)

L

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, fm = fastmaske

FORSTYKKET

BAKSTYKKET

Legg opp 100 (106) 112 (118) 124 m med 1 tråd grønn/blå

= 74 (76) 80 (82) 86 m.

ALPAKKA og 1 tråd grå KIDSILK ERLE på rundp nr 8. Strikk fram

Strikk videre fram og tilbake i mønster etter diagrammet

og tilbake i mønster etter diagrammet i 30 cm.

som før. Når ermehullet måler 16 (17) 18 (19) 20 cm felles
de midterste 16 (16) 18 (18) 20 m av til nakke. Hver del strikkes

BAKSTYKKET

ferdig for seg. Fell videre til nakken på hver p 1,1 m = 27 (28)

Legg opp og strikk som forstykket, men strikk 1 rapport ekstra

29 (30) 31 skulderm.

i høyden.

Fell av når ermehullet måler 18 (19) 20 (21) 22 cm.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

BOLEN
Sett alle m inn på samme p nr 8 = 200 (212) 224 (236) 248 m.

FORSTYKKET

Strikk rundt i mønster som før.

= 74 (76) 80 (82) 86 m.

Når forstykket måler 60 (61) 62 (63) 64 cm felles

Del arbeidet midt foran, med 37 (38) 40 (41) 43 m til hver del.

26 (30) 32 (36) 38 m i hver side til ermehull, = 13 (15) 16 (18)

Hver side strikkes ferdig for seg.

19 m på hver side av merketrådene.

Strikk videre fram og tilbake i mønster etter diagrammet som

Hver del strikkes ferdig for seg.

før. Samtidig felles til hals mot midt foran slik: 1 m for hver
cm 7 ganger, på hver 2. cm 3 (3) 4 (4) 5 ganger = 27 (28)
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29 (30) 31 skulderm.
Fell av når forstykket er like høyt som bakstykket.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

ERMENE
Legg opp 40 (40) 44 (44) 44 m med 1 tråd hver av grønn/blå
ALPAKKA og grå KIDSILK ERLE på strømpep nr 8.
Strikk rundt i vrangbord med 2 r, 2 vr. Når arbeidet måler
9 cm settes et merke. Herfra måles arbeidet videre.
Strikk til arbeidet måler 18 cm.
Skift til 1 tråd hver av grønn/blå og flaskegrønn ALPAKKA.
Strikk rundt i mønster etter diagrammet.
Når arbeidet måler 10 cm økes 2 m midt under ermet hver
5. (4.) 4. (3.) 3. cm i alt 5 (7) 6 (8) 9 ganger = 50 (54) 56 (60)
62 m.
Når arbeidet maskerett måler 38 cm deles arbeidet midt under
ermet, og det strikkes ferdig fram og tilbake på p.
Fell av når arbeidet måler 10 (11) 12 (13) 14 cm fra delingen.
Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING
Sy eller mask sammen på skuldrene.
Sy i ermene.

HEKLEKANTER
1. omgang: Bruk 1 tråd hver av grønn/blå ALPAKKA
og grå KIDSILK ERLE, og heklenål nr 6. Hekle fm langs hele
nederkanten og opp langs splittene.
Pass på at kanten verken strammer eller bølger seg.
2. omgang: Skift til 1 tråd hver av grønn/blå og flaskegrønn
ALPAKKA. Hekle fm.
3. omgang: Hekle fm med nedtak på samme sted som 2.
omgang.
Hekle tilsvarende kant rundt halsen.

DIAGR A M

Gjenta

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
ALPAKKA er 3-tråds kamgarn i alpakka
i luksusklassen. ALPAKKA gir utrolig myke
og lune plagg som ikke klør. 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.

ALPAKK A

Strikkefasthet: 25 masker i glattstrikk
på pinne nr 3,5 = 10 cm
50 gram = ca 133 meter

100 % ren alpakka
Produsert i Peru

KIDSILK

ERLE
56 % mohair
26 % silke, 18 % ull
Produsert i EU

10

50 gram = ca 133 meter

•
•
•
•
•

KIDSILK ERLE er et luftig, børstet
mohairgarn i luksusklassen som blir
til lekre, florlette og myke plagg. Bruk
det enten alene eller prøv å strikke det
sammen med andre garnkvaliteter. Enten
lagt dobbelt, som mønstereffekt sammen
med et rundspunnet ullgarn eller Alpakka.
Husk at den oppgitte strikkefastheten er
veiledende, og du kan også strikke
KIDSILK ERLE tykkere pinner og få et
ennå lettere og luftigere resultat.
Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk
på pinne nr 5,5 = 10 cm

3,5

25

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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5,5

18
50 gram = ca 325 meter

•
•
•
•
•

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

50 gram = ca 325 meter
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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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