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DESIGN
House of Yarn
GARN
INCA BLOWGARN 56 % baby alpakka, 24 % merinoull,
20 % nylon, 50 gram = ca 110 meter
STØRRELSER
XS-S (M-L) XL-XXL
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 107 (123) 143 cm
Hel lengde ca 57 (61) 63 cm
Ermelengde ca 48 cm eller ønsket lengde
GARNFORBRUK
9 (9) 10 nøster
FARGE
Jadegrønn 404
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 6 og 8
TILBEHØR
7 knapper
STRIKKEFASTHET
12 m glattstrikk på p nr 8 = 10 cm
14 m rillestrikk på p nr 6 = 10 cm

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.
FINN 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.
FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

© 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.

Kant-m strikkes r på alle p.
Stram 1. m på alle p godt.
FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 155 (177) 205 m på p nr 6. (1. p = vrangen.)
Strikk 4 cm fram og tilbake i rillestrikk (= r på alle p).
Samtidig, når arbeidet måler ca 2 cm, lages et knapphull i
begynnelsen av p fra retten slik: Strikk 2 r, kast, 2 r sammen,
strikk ut p.
Avslutt med en p fra retten. Sett de første og siste 6 m på
maskeholdere.
Skift til p nr 8. Strikk 1 p r, samtidig som det legges opp 1 ny
m i hver side (= kant-m), og felles 19 (22) 26 m jevnt fordelt
på p = 126 (145) 169 m.
Sett et merke i hver side med 31 (36) 42 m til hvert forstykke
og 64 (73) 85 m til bakstykket.
Strikk videre slik (1. p = retten): 1 kant-m, 15 (18) 21 m vrangt
glattstrikk (= vr på retten, r på vrangen), strikk glattstrikk til det
gjenstår 16 (19) 22 m, 15 (18) 21 m vrangt glattstrikk, 1 kant-m.
Når arbeidet måler 36 (38) 39 cm, deles det ved sidemerkene,
og for- og bakstykket strikkes ferdig hver for seg.
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BAKSTYKKET
= 64 (73) 85 m.
Legg opp 1 ny m i hver side = 66 (75) 87 m. Strikk glattstrikk
som før, innenfor 1 kant-m i hver side, til arbeidet måler
57 (61) 63 cm. Fell av. De midterste 30 (33) 39 m = nakke.
HØYRE FORSTYKKE
= 31 (36) 42 m.
Legg opp 1 ny m mot ermehullet = 32 (37) 43 m. Strikk med
samme inndeling som før, innenfor 1 kant-m i hver side, til
arbeidet måler 52 (56) 58 cm. Fell av 8 (10) 13 m til hals.
Fell videre på hver 2. p 3,2,1 m = 18 (21) 24 skulder-m.
Strikk til arbeidet måler 57 (61) 63 cm. Fell av.
VENSTRE FORSTYKKE
Strikk som høyre forstykke, men speilvendt.
ERMENE
NB! Ermene vrenges etter at de er ferdig strikket
(= retten blir vrangen). La derfor trådene ligge på retten ved
eventuelle nøsteskift.
Legg 29 (31) 33 m på p nr 6. Strikk 4 cm rundt i rillestrikk
(= vekselvis 1 omgang r og 1 omgang vr).
Skift til p nr 8, og strikk videre i glattstrikk, samtidig som det
økes 12 (15) 15 m jevnt fordelt på 1. omgang = 41 (46) 48 m.
Sett et merke rundt 2 m midt under ermet = merke-m.
Når arbeidet måler 6 cm, økes 1 m på hver side av merke-m
= 43 (48) 50 m. Gjenta økningene på hver 8. cm i alt 5

ganger = 51 (56) 58 m. Strikk til arbeidet måler 48 cm.
Fell av, og strikk et erme til.
MONTERING
Sy sammen på skuldrene. Vreng og sy i ermene. Pass på at
midt på ermet treffer skuldersømmen.
VENSTRE FORKANT
Sett m fra maskeholderen på p nr 6. Legg opp 1 ny m mot
forstykket = 7 m. Strikk fram og tilbake i rillestrikk til kanten
når opp til halsfellingen når den strekkes godt. Fell av kant-m,
og sett de øvrige 6 m tilbake på en maskeholder. Sett merker
for 6 knapper jevnt fordelt på kanten.
NB! Husk at det allerede er laget et knapphull i høyre forkant,
og at det 7. knapphullet vil komme midt på halskanten.
HØYRE FORKANT
Strikkes som venstre forkant, samtidig som det lages
knapphull tilsvarende merkene for knapper.
På siste p fra vrangen, felles kant-m mot forstykket av.
La m stå på p.
HALSKANT
Strikk m fra høyre forkant, strikk opp ca 6 m pr 5 cm langs
halsen og nakken, og strikk de 6 m fra venstre forkant.
Strikk 4 cm fram og tilbake i rillestrikk, samtidig som det
lages et knapphull som før etter ca 2 cm.
Fell av. Sy kantene til forstykkene innenfor kant-m.
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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

