TUNIKA
MODELL 317∙12

OPPSKRIFT

#DALEGARN #DALETUNIKA
#HOUSEOFYARN_NORWAY

3,5

317·12 TUNIK A
DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

DALE ALPAKKA, 100% Alpakka,
50 gram = ca 133 meter
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GARNFORBRUK
Dus gråblå 5931/
Burgunder 4263:
2
Dus grågrønn 2242/
Oransje 3609:
2
Lys grå 4911/
Blågrønn 6054:
2
PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 3,5

STRIKKEFASTHET

27 m vr-bordstrikk på p nr 3,5 = 10 cm

3,5

DALE ALPAKKA

Test 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

BOLEN

BAKSTYKKET

Legg opp 184 (192) 200 (216) m med dus gråblå/burgunder på
rundp nr 3,5 og strikk vr-bordstrikk rundt: 1 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 r.
Strikk til arbeidet måler 20 (21,5) 24 (25,5) cm.
Skift til dus grågrønn/oransje og strikk 1 omg vr over r og r
over vr.
Fortsett i vr-bordstrikk som før.
Strikk til arb måler 40 (43) 48 (51) cm.
Skift til lys grå/blågrønn og strikk 1 omg vr over r og r over vr.
Fortsett i vr-bordstrikk som før.
Strikk til arb måler 44 (49) 54 (57) cm.
Sett ett merke i hver side med 92 (96) 100 (108) m til hver del.
Fell av 8 m (4 m på hver side av hvert merke) i hver side til
ermehull og strikk for- og bakstykke ferdig for seg.

= 84 (88) 92 (100) m.
Strikk vr-bordstrikk videre fram og tilbake og fell til ermehull
i hver side hver 2. p 2,1,1,1 m = 74 (78) 82 (90) m.
Strikk til arbeidet fra delingen til ermehull måler 12 (13) 14 (15)
cm. Skråfell til skulder fra ermhullsiden 7,7,6 (7,7,7) 8,7,7 (9,8,8),
samtidig som de midterste 30 (32) 34 (36) m felles av til nakke,
fell videre til nakken hver 2. p 1,1 m.
Strikk den andre siden tilsvarende, men speilvendt.

FORSTYKKET
= 84 (88) 92 (100) m.
Strikk og fell til ermehull som på bakstykket.
Når arb fra delingen måler 10 (11) 12 (13) cm felles de midterste
20 (22) 24 (26) m til hals og hver side strikkes ferdig for seg.
Fell videre til halsringning på hver 2. p 2,2,1,1,1 m. Samtidig
som det skråfelles til skulder likt og ved samme lengde
som på bakstykket.
Strikk den andre siden tilsvarende, men speilvendt.
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ERMET
Legg opp 44 (44) 48 (48) m med dus gråblå/burgunder på
strømpep nr 3,5 og strikk vr-bordstrikk rundt: 1 r, 2 vr, *2 r,
2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r.
Sett ett merke midt under ermet.
Når arbeidet måler 3 cm (likt alle størrelser) økes 1 m på hver
side av merket, gjenta økningene hver 2. cm (likt alle størrelser) til i alt 74 (78) 86 (90) m. De økte m strikkes med i
vr-bordstrikk etter hvert.
Samtidig, når arbeidet måler 11 (12,5) 13 (14,5) cm skift til dus
grågrønn/oransje og strikk 1 omg vr over r og r over vr.
Fortsett i vr-bordstrikk som før.
Strikk til arb måler 31 (34) 37 (40) cm.
skift til lys grå/blågrønn og strikk 1 omg vr over r og r over vr.
Fortsett i vr-bordstrikk som før.
Strikk til ermet måler 33 (36) 39 (42) cm. Fell av 8 m
(4 på hver side av merket) midt under ermet til ermehull.
Strikk fram og tilbake i vr-bordstrikk og fell videre i hver side
hver 2. p 3,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2 (4,3,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2)
4,4,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2 (4,4,4,3,3,3,3,3,2,2,2,2) m til det gjenstår
= 12 m.
Ermetoppen måler nå ca 7,5 cm.
Fortsett over de resterende m til skulderstykket har samme
mål som forstykkets skuldebredde.
Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING
Sy skulderstykket til for- og bakstykket.
Sy i ermene.

HALSKANT
Strikk opp 14 m pr 5 cm med lys grå/blågrønn på rundp nr
3,5 og strikk 1 omg vr rundt, samtidig som det felles av.

HOUSE OF YARN | DALE GARN | 317-12∙TUNIKA

3

FOTO: ANNE LISE NORHEIM | STYLIST: SIV JUNE SKANDSEN, TEAM MODERN DESIGN | DESIGN & LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO & TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DALE-GARN
INSTAGRAM: HOUSEOFYARN_NORWAY
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