


Viking Alpaca Fine 
Setesdalgenser        1416-12 
Størrelser:      liten     middels      stor      x/stor       2x/stor 

Overvidde:     86     -    94    -      103   -   111   -      120 cm 

Hel lengde:    60    -     60    -        61   -     62    -        62 cm 

Ermelengde:  48    -     49   -         50   -    50      -       50 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Fine ( 85% Superfine 

Alpaca, 15 % Highland wool ), Viking Baby ull ( 100 % 

merino ull , superwash ),  nøster à 50 g. 

 

Grått nr 615:                        7-7-8-8-9 nøster 

Hvitt nr 600:                        3-3-3-4-4 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3. 

  

Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på p nr 3 måler ca 10 

cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultat skal bli 

vellykket. 

 

Når  det strikkes mønster med  2 farger, er det viktig 

at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke 

tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. 

Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge. 

 

Legg opp 240-264-288-312-336 m  med grått og p nr 2 ½. Strikk 

3 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3 og 

fortsett rundt i glattstrikk og mønster A. Sett et merke i hver side 

med 121-133-145-157-169- m til forstykket, og 119-131-143-

155-167 m til ryggen. Når mønsteret A er ferdig strikkes det 

videre i glattstrikk og mønster B som gjentas. Strikk til arb måler 

ca 37-36-36-36-36 cm, slutt med 2 omg grått. Strikk nå mønster 

C (måler ca 3 cm). På siste omg felles 12 m i hver side (6 m på 

hver side av merket). Legg arb til side mens ermene strikkes.  

 

Ermer 

Legg opp 64-66-66-68-70  m med koksgrått og p nr 2 ½. Strikk 

samme kant som nede på bolen. Skift til p nr 3 og strikk 1 omg 

glattstrikk samtidig som det økes 1 m. Fortsett rundt i glattstrikk 

og mønster A etter diagrammet, men sett merke ved omgangens 

begynnelse = midt under ermet. Øk 1 m på hver side av merket 

ca hver 2 ½-2-2-2-2 cm. Når mønster A er ferdig, strikkes det 

videre i mønster B som gjentas. Strikk til arb måler 3 cm før 

oppgitt eller passe lengde (NB! slutt med 2 omg grått). Strikk 

deretter mønster B. Det skal nå være 101-105-109-115-115  m i 

omg. Fell 12 m midt under ermet (6 m på hver side av merket). 

NB! dette må gjøres på samme mønsteromgang som på bolen. 

Legg arb til side og strikk det andre ermet likt.  

 

Bærestykke 

Sett alle delene inn på samme rundp med ett erme over 

ermehullsfellingene i hver side = 394-426-458-494-518 m i omg. 

Strikk 1 omg glattstrikk over alle m og fell på 2. omg jevnt 

fordelt til 360-396-432-468-504 m. Beg bak på venstre skulder 

og tell deg ut fra midt bak hvor det skal begynnes. Fortsett rundt 

med mønster etter diagrammet, og fell som vist til det er 120-

132-144-156-168 m igjen. Strikk 1 omg rett og fell på denne 

jevnt fordelt til 112-124-136-138-140 m. Sett m på en hjelpep 

Halskant: Fortsett rundt med grått og strikk vrangbordstrikk 

med 1 r, 1 vr til halskanten måler ca 3 ½ cm. Strikk 1 p vrangt 

fra retten (= brettekant) + 3 ½ cm vrangbordstrikk. Fell løst av. 

Brett kanten dobbelt mot vrangen og sy den til med løse sting.  

Sy sammen under ermene, og fest alle løse tråder pent på 

vrangen.  

 

 

MØNSTER A

 = grått

 = hvi tt

gjentas Beg her

 = midt på  ermet  
 

MØNSTER B

gjentas

 = midt på  ermet

 
 

MØNSTER C

gjentas Beg her

 = midt på
ermet

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MØNSTER D

 = 120-132-144-
156-168m

 =360-396-432-
468-504m

gjentas

 = midt bak

 = grått

 = hvitt

 
 


