LOFOTEN
GENSER
MODELL 320∙11

DALE FALK

#DALEGARN #DG
#HOUSEOFYARN_NORWAY
A/W 2015

HOUSE OF YARN | DALE GARN | DALE ALPAKKA | LOFOTEN GENSER UNISEX 320·11

1

3+3,5

3+3,5

3+3,5

FALK

320∙11 LOFOTEN GENSER UNISEX
DESIGN

Dale Garn

GARN

DALE FALK 100 % ull, superwash,
50 gram = ca 106 meter

ALTERNATIV

DALE HEILO 100 % ull, 50 gram
= ca 100 meter
DALE LERKE (53 % merinoull,
47 % egyptisk bomull, 50 gram
= ca 115 meter

STØRRELSER

XS

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde

FARGEFORSLAG
Alt I
Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4
Alt II
Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4
GARNFORBRUK
Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4
PINNEFORSLAG

(S)

M

(L)

84 (95)
103 (115)
64 (66)
68
(72)
48 (48)
50
(50)
Eller ønsket lengde

STRIKKEFASTHET 22 m glattstrikk og mønster
på p nr 3,5 = 10 cm
NB! Vi regner med at 27 omganger
i høyden = 10 cm. Dette kan variere litt
for hver enkelt og vil dermed
påvirke lengdene.
		
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

XL

(XXL)

123
74
52

(134)
(75)
(52)

cm
cm
cm

12
3
3
2

(13)
(4)
(3)
(2

nøster
nøster
nøster
nøster

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Beige melert 3841
Kitt 2425
Gulgrønn 2226
Oransje 3418
Skifergrå 5762
Kitt 2425
Gulgrønn 2226
Muldvarp 2671

9
2
2
1

(10)
(3)
(2)
(1)

11
3
2
1

(11)
(3)
(3)
(1)

Stor og liten rundp nr 3 og 3,5
Strømpep nr 3 og 3,5

BRETTEKANT ALT I

Skift til beige melert/skifergrå og strikk glattstrikk, samtidig

Legg opp 183 (207) 228 (255) 270 (294) m med farge 1 på rundp

som det økes 1 m i hver side på 1. omgang = 186 (210)

nr 3 og strikk glattstrikk rundt til arbeidet måler 4 cm, strikk

230 (258) 274 (298) m.

1 omgang vr = brettekant, (videre mål tas herfra) fortsett med

Sett ett merke i hver side med 93 (105) 115 (129) 137 (149) m

mønster etter diagram A til arbeidet måler 4 cm.

til for- og bakstykket.

VRANGBORD ALT II

Strikk til arbeidet måler 38 (39) 40 (43) 44 (45) cm.

Legg opp 184 (208) 228 (256) 272 (296) m med farge 1 på rundp

Strikk 16 omganger mønster etter diagram C, tell ut fra midt

nr 3 og strikk vrangbord rundt med 1 r, 1 vr til arbeidet måler 7 cm.

foran- bak hvor diagrammet begynner.
På neste omgang felles av 7 m (= ermehull), strikk 79 (91) 101

BOLEN

(115) 123 (135) m (= forstykke), fell av 14 m (= ermehull), strikk

Skift til rundp nr 3,5 og glattstrikk og mønster etter diagram B,

79 (91) 101 (115) 123 (135) m (= bakstykket), fell av de siste

samtidig som m-tallet på 1. omgang reguleres til 184 (208)

7 m (= ermehull).

228 (256) 272 (296) m.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.
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DIAGR A M A, B, C
C

ERMENE

Midt på ermet
Midt foran − bak

Brettekant Alt I
Legg opp 45 (48) 51 (51) 53 (53) m med farge 1 på strømpep nr 3
og strikk glattstrikk rundt til arbeidet måler 4 cm, strikk 1 omgang vr til

Gjenta

B

brettekant, (videre mål tar herfra). Fortsett med mønster etter diagram
A. Strikk til arbeidet måler 4 cm.
Vrangbord Alt II
Legg opp 46 (48) 50 (50) 52 (52) m med farge 1 på strømpep
nr 3 og strikk vrangbord rundt 1 r, 1 vr til arbeidet måler 7 cm
Gjenta
Midt på ermet

(likt alle størrelser).
Alt I - Alt II
Skift til strømpep nr 3,5 og strikk 1 omgang glattstrikk med farge 1,

A

samtidig som m-tallet reguleres til 49 (55) 57 (57) 59 (59) m.

Gjenta

Sett ett merke midt under ermet.
Strikk mønster etter diagram B, tell ut fra midt på ermet hvor

Gjenta

diagrammet begynner, samtidig som det økes 1 m på hver
side av merket.
Midt på ermet
Midt foran − bak

Alt I
Gjenta økningene på hver 2,5. (2,5.) 3. (2,5.) 2,5. (2.) cm til i alt 81 (83)
85 (89) 93 (97) m. De økte m strikkes med i mønster etter hvert.
Alt II

Begynn
her

Gjenta

B

Gjenta økningene på hver 2. (2,5.) 2,5. (2.) 2. (2.) cm til i alt 81 (83) 85

Kitt
Skifergrå/beige melert
Gulgrønn
Muldvarp/oransje

(89) 93 (97) m. De økte m strikkes med i mønster etter hvert.
Fortsett med farge 1 til arbeidet måler 42 (42) 44 (44) 46 (46) cm.
Strikk 16 omganger mønster etter diagram C, tell ut fra midt på ermet
hvor diagrammet begynner.
På neste omgang felles av 14 m (7 m på hver side av merket)
midt under ermet. Strikk ett erme til på samme måte.

Gjenta
Midt på ermet
A

Gjenta

BÆRESTYKKET
Sett alle deler inn på rundp nr 3,5, bakstykke, erme, forstykke,
erme = 292 (320) 344 (380) 404 (436) m. Sett ett merke i hver
sammenføyning og strikk videre mønster etter diagram C,

Gjenta

Begynn
her

samtidig som det felles til raglan ved hvert merke på 2. hver
omgang ved å strikke 2 r sammen etter hvert merke og 2 vridd r
sammen før hvert merke = 8 m felt. NB! Når diagram C er strikket
ferdig, fortsett med skifergrå/beige melert til hel lengde. Fell til
raglan i alt 19 (20) 22 (23) 23 (24) ganger (avslutt med en omgang
uten felling). Fell de midterste 17 (19) 23 (25) 27 (29) m på forstykket til hals og det strikkes videre fram og tilbake.
Klipp av tråden og begynn på ny ved halsen. Fell videre til hals
i begynnelsen av hver p 2,2,2,1,1,1,1 m (likt alle størrelser), samtidig
som det felles videre til raglan til det er felt i alt 27 (28) 30 (31) 32
(34) ganger på bakstykket = 47 (61) 63 (89) 99 (113) m.
La m være på p.
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MONTERING
Sy til under ermene.
Hals med brettekant Alt I
Strikk opp ca 49 (51) 53 (57) 59 (61) m der det ble felt til halsen
= ca 96 (112) 118 (146) 158 (174) m. Med farge 1 på rundp nr 3,
strikk 1 omgang glattstrikk og fell jevnt fordelt til 96 (100) 104
(108) 112 (116) m (m-tallet må være delelig på 3).
Strikk mønster rundt etter diagram A til halskanten måler
4 cm, skift til farge 1 og strikk 1 omgang r, deretter 1 omgang
vr (= brettekant), fortsett med farge 1 og strikk glattstrikk
til belegget måler 4 cm fra brettekanten.
Fell løst av.
Brett belegget mot vrangen og sy til med løse sting.
Hals med vrangbordstrikk Alt II
Strikk opp ca 49 (51) 53 (57) 59 (61) m der det ble felt til halsen.
med farge 1 på rundp nr 3 (m-tallet må være delelig på 2) =
ca 96 (112) 118 (146) 158 (174) m. Strikk rundt i vrangbordstrikk
1r, 1 vr, samtidig som m-tallet reguleres til 96 (100) 104 (108) 112
(116) m. Strikk til arbeidet måler 8 cm (likt alle størrelser).
Fell av med r og vr m.
Brett halskanten mot vrangen og sy til med løse sting.

22

Dale Falk er et 4-tråds superwashbehandlet
4

10
50g = ca 106m

garn i ren, ny ull.
Dale Falk er et virkelig flerbruksgarn.
Du velger Dale Falk til barnhageklær, kofter,
skigensere samt gensere og jakker til både
liten og stor.
Dessuten passer det til alt av tilbehør

FALK
100 % ren, ny ull – superwash
Ren ull fra Paraguay
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fra votter og vanter til støvelfôr, luer, skjerf og
•
•
•
•

Ullvugge 30 grader C
Vrenges før vask
Bruk vaskepose
Bruk vaskemiddel for ull/silke
– gjerne økologisk
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt

halser.
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FOTO: ELISABETH TØNNESSEN | STYLIST: SIV JUNE SKANDSEN, MAZEAGENCY/MAZEHAIR OG NINA KVESETH, TEAM MODERN DESIGN | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO OG TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI | TAKK TIL STAVANGER FOTO
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og tilbehør til håndstrikking,
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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