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306-11

JAKKE
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
LINE LANGMO PÅFUGL 73 % mohair
22 % ull 5 % polyamid, 50 gram = ca 90 meter.
ALPAKKA 100 % ren alpakka,
50 gram = ca 133 meter.

DESIGN

Siv Dyvik

STØRRELSER

(XS-S) M

PLAGGETS MÅL
Overvidde:
Lengde:
Ermelengde:

(86)
(56)
(42)

94
58
43

(L)

(101)
(60)
(44)

XL

109 cm
62 cm
45 cm

GARNFORBRUK
ALPAKKA
Frg 1 4845 Lilla
(100) 100 (150) 150 g
LINE LANGMO
PÅFUGL
Frg 2 4445 Aubergine (300) 300 (350) 350 g
PINNEFORSLAG
		

Rundp og strømpep nr 2,5 for Alpakka
og p nr 6 for Påfugl

TILBEHØR
		

10 små knapper + evt en perle til
pynt oppå hver knapp

STRIKKEFASTHET

16 m mønster i Påfugl = 10 cm

Alternativ for ALPAKKA: ALPAKKA FORTE,
ALPAKKA SPYCE DYE
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, arb = arbeid, beg = begynn,
omg = omgang, frg = farge,
evt = eventuelt

© 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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FOR- OG BAKSTYKKE

RAGLANFELLING

Legg opp med frg 1 Alpakka på rundp nr 2,5 (235) 247 (259) 271

Sett alle deler inn på samme rundp nr 6 = forstykke + erme

m. Strikk fram og tilbake 1 vridd r, 2 vr til arb måler 8 cm. Skift til

+ bakstykke + erme + forstykke = (214) 230 (246) 262 m.

p nr 6 og frg 2 Påfugl, samtidig som de 8 første og 8 siste m blir

Sett en merketråd der hvor delene møtes = 4 tråder. Fortsett

satt av på en ekstra tråd. Dette er kantlistm som skal strikkes til

fram og tilbake i Mønster A og fell til raglan på en p fra retten

slutt. Det er nå (217) 229 (241) 253 m på p. Strikk 1 p r samtidig

slik: Før merketrådene strikkes 2 m vridd r sammen, etter

som det felles 77 m jevnt fordelt = (140) 152 (164) 176 m igjen.

merketrådene strikkes 2 r sammen = 8 m felt. NB! Dersom

Fortsett fram og tilbake med Mønster A, første p er fra vrangen.

et ’hull’ i mønsteret kommer for nært raglan fellingen, er det

Den første og siste m på p er kantm. Strikk til arb måler ca (40)

penest å strikke glattstrikk i istedenfor hullet. Gjenta fellingen

41 (42) 43 cm. Slutt etter 2 p glattstrikk i mønsteret. Nå skal

annenhver p til det er felt (15) 16 (17) 18 raglanfellinger =

det felles til ermehull i hver side. Juster beg på omg og fell

(94) 102 (110) 118 m. Det skal nå felles av m til halsen og det

7 m i hver side med like mange r m før og etter hvert hull i hver

må felles på en p med glattstrikk i mønsteret. Strikk evt 1 eller

side = (62) 68 (74) 80 m til bakstykket og (32) 35 (38) 41 m til

2 p glattstrikk om nødvendig, raglanfelling fortsetter som før.

hvert forstykke. Legg arb til side og strikk ermene.

Fell av de første og siste 5 m for alle str. Strikk videre fram
og tilbake som før, raglanfelling fortsettes også som før, og fell

ERMER

videre for halsen i beg av hver p 3, 2 m og deretter 1 m til

Legg opp med frg 1 Alpakka på p nr 2,5 (50) 50 (52) 52 m. Strikk

halsfellingen møter raglanfellingen. Klipp av tråden og la restm

rundt 1 vridd r, 2 vr til arb måler 6 cm. Skift til p nr 6 og frg

stå på p.

2 Påfugl. Strikk 1 omg r samtidig som det felles (13) 11 (11)
9 m jevnt fordelt = (37) 39 (41) 43 m igjen. Fortsett rundt med

KANTLISTER

Mønster A, se pil som viser midt på arb og tell ut til siden hvor

Venstre side: Sett m fra tråden over på p nr 2,5. Fortsett

du skal beg. Øk 1 m i beg og slutten av arb, med 2 m mellom,

fram og tilbake til kanten måler opp til halsen uten

ca hver (6) 6 (7) 7 cm 7 ganger = (51) 53 (55) 57 m. Strikk til arb

å strekke. Sett m på en tråd. Sett av merker for knappene,

måler oppgitt ermelengde, slutt på samme sted i mønsteret

det øverste ca 1 cm nedenfor halskanten (det aller øverste

som på for-og bakstykket. Fell av de midterste 7 m under ermet

knapphullet kommer ca midt på halskanten), det nederste

= (44) 46 (48) 50 m igjen. Legg ermet til side og strikk et erme

ca 9 cm fra kanten og de øvrige med jevne mellomrom,

til på samme måte.

ca 5-6 cm mellomrom.
Høyre side: Strikkes som venstre side, men strikk knapphull over
2 m ca midt på kanten.
Halskant: Sett m fra kantlistene og halsen over
på p nr 2,5 og strikk opp m rundt halsåpningen, over de felt
m, med en tråd frg 1 Alpakka, ca 12-13 m pr 5 cm. (Strikk heller
opp for mange enn for få m). Masketallet må være delelig med
3 +1 m. Strikk fram og tilbake 1 vridd r, 2 vr 6 cm, men husk
å lage et knapphull ca midt på halskanten etter 1,5 cm og etter
4,5 cm i høyre side. Fell passe løst av med r og vr m. Brett
kanten dobbel mot vrangen og sy til.Sy sammen under ermene.
Sy i knappene.

DIAGRAM

JAKKE

Mønster A

Størrelser: (XS-S) (M) L (XL)
Mål:
Overvidde: (86) 94 (101) 109 cm
Lengde: (56) 58 (60) 62 cm
Ermelengde: (42) 43 (44) 45 cm
Fargeforslag:
Frg 1: 4845 Rødlilla
Frg 2: 4445 Aubergine

Alpakka
Påfugl

Garnforbruk:
Frg 1: (100) 100 (150) 150 g Alpakka
Frg 2: (300) 300 (350) 350 g Påfugl
Tilbehør: 10 små knapper + evt en
perle til pynt oppå hver knapp

gjenta

Fell av de midterste 7 m under ermet
= (44) 46 (48) 50 m igjen. Legg ermet
til side og strikk et erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett alle deler inn på samme rundp =
forstykke + erme + bakstykke + erme
= (212) 228 (244) 260 m. Sett en
merketråd der hvor delene møtes = 4
tråder. Fortsett rundt i Mønster A og
fell til raglan slik: Før merketrådene
strikkes 2 m vridd r sammen, etter
merketrådene strikkes 2 r sammen
= 8 m felt. NB! Dersom et ’hull’ i
mønsteret kommer for nært raglan
fellingen, er det penest å strikke
glattstrikk i istedenfor hullet. Gjenta
fellingen annenhver omg til det er felt
(15) 16 (17) 18 raglanfellinger = (92)
100 (108) 116 m. Det skal nå felles

slutt her

gjenta

beg her

midt på ermet
= r på retten, vr på vrangen
= dobbelt kast
= 2 m r sammen
= kantm, r alle p

for-og bakstykket. Fell av de midterste
7 m under ermet = (44) 46 (48) 50 m
igjen. Legg ermet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
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Garn brukt
i denne oppskriften
LINE LANGMO PÅFUGL er et eksklusivt,
langfibret og børstet mohairgarn. Dette gir
superlette og luftige plagg som er elastisk,
ikke siger og holder fasongen perfekt.
Vi anbefaler Påfugl til alle typer lekre
moteplagg, oversized gensere, jakker og
flott tilbehør til både voksne og barn.

PÅFUGL

10

9

10
10

7

12
50 gram = ca 90 meter

TIPS! Påfugl egner seg godt til samstrikk
med mange andre Dale-garn. Miks for
eksempel Påfugl og Alpakka Space Dye.
Det gir lette og delikate plagg i flotte
meleringer og er perfekt til enkel rilleog strukturstrikk.

•
•
•
•
•

73 % mohair 22 % ull
5 % polyamid
Produsert i EU/Italia

ALPAKKA er 3-tråds kamgarn i alpakka i
luksusklassen. Garnet gir utrolig myke og
lune plagg som ikke klør.

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