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DESIGN 

Birte Aartun

GARN

STERK 40 % alpakka, 40 % merinoull, 20 % nylon, 

50 gram = ca 137 meter

STØRRELSER 

XS (S) M (L) XL XXL

PLAGGETS MÅL

Overvidde 87 (95) 100 (105) 109 (117) cm

Hel lengde 56 (57) 58 (59) 60 (61) cm

Indre ermelengde 46 (47) 48 (49) 50 (51) cm

eller ønsket lengde

GARNFORBRUK

Farge 1 350 (350) 400 (400) 450 (500) g

Farge 2 50 g til alle størrelser

Farge 3 50 g til alle størrelser

Farge 4 50 g til alle størrelser

FARGER

Farge 1 Natur 806

Farge 2 Svart 809

Farge 3 Koks melert 807

Farge 4 Grå melert 822

PINNEFORSLAG 

Stor og liten rundp og strømpep nr. 3 og 3,5

STRIKKEFASTHET 

22 m glattstrikk = 10 cm i bredden

Alternativt garn: ALPAKKA TWEED CLASSIC

  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

m=maske, r = rett, vr = vrang, g = gram, omg = omgang(er), 

p = pinner, arb = arb, beg = begynn, sm = sammen

Bolen og ermene strikkes rundt. Etter at det er felt til 

ermehull, settes alle delene inn på samme pinne og det 

strikkes rundfelling med fellinger som vist i diagrammet. 

BOLEN

Legg opp 192 (212) 220 (232) 240 (260) m med farge 1 

på p nr. 3 og strikk glattstrikk rundt i 4 omg (= rullekant), 

alle videre mål tas herfra. Fortsett så i vrangbord, 2 r, 2 vr, 

til vrangborden måler 5 cm. Skift til p nr. 3,5 og fortsett i 

glattstrikk, samtidig som det felles 0 (2) 0 (2) 0 (2) m jevnt 

fordelt på den første omg = 192 (210) 220 (230) 240 (258) m. 

Oppskriften er originalt strikket med garnet Bling. 

Dette garnet har dessverre gått ut av produksjon, 

men oppskriften kan fint strikkes uten.
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Sett 1 maskemarkør i begynnelsen av omg og 1 maskemarkør 

etter 96 (105) 110 (115) 120 (129) m = for- og bakstykket. 

Strikk videre rett opp i glattstrikk til arb måler 35 (36) 37 (38) 

39 (40) cm. Strikk til det gjenstår 2 (3) 3 (3) 3 (5) m før den 

første maskemarkøren, fell av 4 (6) 6 (6) 6 (10) m. Fell på den 

samme måten ved den andre maskemarkøren = 92 (99) 104 

(109) 114 (119) m på for- og bakstykket. Legg arb til side og 

strikk ermene.

ERMER

Legg opp 48 (48) 52 (52) 52 (52) m med farge 1 på p nr. 3 og 

strikk glattstrikk rundt i 4 omg (= rullekant), alle videre mål tas 

herfra. Fortsett så i vrangbord, 2 r, 2 vr, til vrangborden måler 

5 cm. Skift til p nr. 3,5 og fortsett i glattstrikk, samtidig som 

det felles 0 (0) 2 (2) 2 (0) m jevnt fordelt på den 1. omg = 

48 (48) 50 (50) 50 (52) m. Sett 1 maskemarkør i begynnelsen 

av omg. Nå skal det økes 1 m på hver side av maskemarkøren 

på hver 7. (7.) 6. (6.) 5. (5.) omg 13 (15) 16 (18) 20 (23) ganger 

= 74 (78) 82 (86) 90 (98) m. Det økes slik: Strikk til det 

gjenstår 1 m før maskemarkøren, løft opp tråden mellom 

m, vri den og strikk den r, strikk 2 m (= m før og m etter 

maskemarkøren), og øk 1 m til på samme måte. Strikk til arb 

måler 46 (47) 48 (49) 50 (51) cm eller ønsket lengde. Strikk til 

det gjenstår 2 (3) 3 (3) 3 (5) m før maskemarkøren, fell av 4 (6) 

6 (6) 6 (10) m = 70 (72) 76 (80) 84 (88) m. Legg arb til side og 

strikk det andre ermet på samme måte.

RUNDFELLING

Nå skal alle delene strikkes inn på samme p i denne 

rekkefølgen:

Venstre erme, forstykket, høyre erme, bakstykket = 324 (342) 

360 (378) 396 (414) m. Sett et merke mellom venstre erme 

og bakstykket = begynnelsen av omg. Nå skal det strikkes 

mønster med fellinger som vist i diagrammet. Begynn ved 

pilen for din størrelse.

Boblene strikkes slik: Strikk r foran og bak i den samme m til 

du har 5 m på p, snu og strikk disse 5 m vr, snu og strikk 3 

vridd r sammen, 2 vridd r sammen, trekk den bakerste m over 

den ytterste og av p, stram godt så boblen blir fin og rund, og 

strikk videre. Når diagrammet er strikket ferdig skal det være 

108 (114) 120 (126) 132 (138) m på p. Strikk 1 omg med 

farge 1, samtidig som det felles 0 (6) 8 (14) 16 (22) m jevnt 

fordelt på omg = 108 (108) 112 (112) 116 (116) m. Skift til p 

nr. 3 og strikk vrangbord, 2 r, 2 vr, til kanten måler 5 cm, strikk 

så 4 omg glattstrikk (= rullekant) og fell av.

MONTERING

Sy sammen under ermene. Fest alle trådene. Damp arb lett, 

men ikke damp vr-bordene, da de vil miste spensten.

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

DIAGRAM  

= R med fg 1

= R med fg 2

= Boble med fg 2

= R med fg 3

= 2 r sm med fg 3

= 2 r sm med fg 1

= Vr med fg 3

= R med fg 4

= Vr med fg 1

= 2 r sm med fg 4

= 2 vridd r sm med fg 4

NB : På denne omgangen er det svært lange fargesprang,
pass på å strikke løst med fg 2 , slik at lusen mellom stjernene
ikke forsvinner når det strikkes bobler på neste omgang. 

X-liten og stor

XX- stor

Middels

X- stor

Liten


