MODELL | 317-08

ANDERSGENSEREN
MED RUNDFELLING
ALPAKKA

#dalegarn #DG
#houseofyarn_norway
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ANDERSGENSEREN MED RUNDFELLING

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

DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

STØRRELSER

6

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

70 (74) 78
45 (48) 50
33 (36) 39

GARNFORBRUK
Blågrønn 8152
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PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 3,5

STRIKKEFASTHET

25 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm

(8)

(7)

10

8

(12) år

(82) cm
(54) cm
(42) cm

(9)

nøster

Alternativt garn: ALPAKKA FORTE, ALPAKKA SPACE DYE

317-08

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,
		
kantm=kantmaske
© 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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HALVPATENT

Sett ett merke i hver sammenføyning.

1. omg: Strikk vr omg rundt.

Strikk glattstrikk rundt, samtidig som det på hver 2. p felles til

2. omg: Strikk *1 vr, 1 r i underliggende m*,gjenta fra *-* omg

raglan slik: Strikk 2 vridd r sammen etter hvert merke og 2 r

rundt. Gjenta 1. – 2. omg.				

sammen før hvert merke. Gjenta raglanfellingene i alt 3 ganger
= 228 (248) 268 (286) m.

BOLEN

Strikk 1 omg r, 1 omg vr i alt 2 ganger, samtidig som det på

Legg opp 176 (184) 192 (208) m på rundp nr 3,5 og strikk

2. r omg felles 36 (40) 44 (50) m jevnt fordelt = 192 (208) 224

glattstrikk rundt.

(236) m.

Fortsett med glattstrikk til arbeidet måler 31 (34) 35 (37) cm.

Strikk 1 omg r, strikk 14 (14) 16 (18) omg med halvpatent.

Sett ett merke i hver side med 88 (92) 98 (104) m til hver del.

Strikk 1 omg r, 1 omg vr i alt 2 ganger, samtidig som det på

Fell av 16 m (= 8 m på hver side av merkene i hver side til

2. r omg felles 40 (40) 48 (48) m jevnt fordelt = 152 (168) 176

ermehull).

(188) m.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

Strikk 1 omg r, strikk 14 (14) 16 (18) omg med halvpatent.
Strikk 1 omg r, 1 omg vr i alt 2 ganger, samtidig som det på

ERMENE

2. r omg felles 28 (36) 36 (40) m jevnt fordelt = 124 (132) 140

Legg opp 42 (44) 46 (48) m på strømpep nr 3,5 og strikk

(148) m. Strikk 1 omg r, strikk 14 (14) 16 (18) omg med halvpa-

glattstrikk rundt. Sett ett merke midt under ermet.

tent. Strikk 1 omg r, 1 omg vr i alt 2 ganger, samtidig som det

Fortsett med glattstrikk. Når arbeidet måler 1 cm økes 1 m på

på 2. r omg felles 28 (32) 36 (40) m jevnt fordelt = 96 (100)

hver side av merket. Gjenta økningene på hver 2. cm (likt alle

104 (108) m.

størrelser) til i alt 70 (76) 80 (84) m.
Strikk til arbeidet måler 33 (36) 39 (42) cm. Fell av 16 m

HALSKANT

(= 8 m på hver side av merket) midt under ermet.

Strikk 8 omg glattstrikk. Fell av med r m.

Legg arbeidet til side og strikk ett erme til på samme måte.

MONTERING
BÆRESTYKKE

Sy sammen under ermene.

Sett alle delene inn på rundp nr 3,5 slik: Bakstykket, venstre
erme, forstykket og høyre erme = 252 (272) 288 (312) m.
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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
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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

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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

FOTO: ANNE LISE NORHEIM | STYLIST: SIV JUNE SKANDSEN, TEAM MODERN DESIGN | DESIGN & LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO & TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI
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