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ANGELINA SOMMERTOPP KANEL

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
PIMA BABY 85 % peruansk Pima bomull,
15 % baby alpakka, 50 gram = ca 100 meter

DESIGN

Anne-Kirsti Espenes

STØRRELSER

S

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Vidde kant nederst ca
Hel lengde
midt foran ca
Ermelengde ca

(M)

L

(XL)

90 (98) 106 (115)
105 (114) 124 (133)

cm
cm

37 (39) 41
(43)
37 cm i alle størrelser

cm

GARNFORBRUK
Kanel 408

8

nøster

PINNEFORSLAG
		

Stor rundp nr 3,5 og 4
Strømpep og liten rundp nr 4

(9)

10

(11)

STRIKKEFASTHET
1 rapport mønster etter diagram A (m-tallet i rapporten
varierer fra p til p) på p nr 4 = 9,5 cm
18 m mønster etter diagram B på p nr 4 = 9,5 cm
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
Alternativt garn: STERK
Slik finner du 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.
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
		

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.
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BOLEN

(232) 248 (264) m. Skift til p nr 3,5. Strikk 1 omgang r, 1 omgang

Legg opp 198 (216) 234 (252) m på rundp nr 4 og strikk rundt

vr, 3 omganger r. På neste omgang lages 2 hull til å trekke

med 1 omgang vr og 2 omganger r. Strikk mønster etter

en snor gjennom: Strikk til 5 m før merket midt på forstykket.

diagram A og deretter diagram B.

Strikk 2 m r sammen, lag et dobbelt kast, ta 1 m løs av, 1 r, trekk

Størrelse S og L: Flytt omgangens begynnelse 5 m fram slik

den løse m over, 2 r, strikk 2 m r sammen, lag et dobbelt kast,

at mønsteret etter diagram A og B blir «midtstilt» på forstykket.

ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over. Neste omgang strikkes

Alle størrelser: Strikk glattstrikk til arbeidet måler 24 (25) 26 (27) cm.

de doble kastene som 1 r, 1 vridd r. Strikk 4 omganger r (etter

På neste omgang felles 8 m av i hver side til ermehull = 91 (100)

omgangen med hull), 1 omgang vr til brettekant og 8 omganger

109 (118) m til for- og bakstykket. Legg arbeidet til side og strikk

r. Fell av.

ermene.

SNOR
ERMENE

Legg opp 3 m på p nr 3,5. Strikk 3 r, *skyv

Legg opp 54 (54) 54 (54) m på strømpep nr 4 og strikk rundt

m tilbake til høyre side av p, stram tråden

med 1 omgang vr og 2 omganger r. Strikk mønster etter

godt på baksiden av de 3 m og strikk 3 r*,

diagram A og deretter mønster etter diagram B. Strikk glattstrikk,

gjenta fra *-* til snora måler ca 160 (165) 170

samtidig som det på 2. omgang økes 2 m midt under ermet.

(175) cm eller til ønsket lengde. (Se bildet.)

Gjenta økingene på hver 1,5. (1.) 1. (1.) cm til i alt 82 (86) 90 (94)

Fell av.

m. Strikk til ermet måler 37 cm. Fell av 8 m midt under ermet

MONTERING

= 74 (78) 82 (86) m. Strikk et erme til.

Sy sammen under ermene.

BÆRESTYKKET

Sy knapphullsting med en delt tråd (halv tykkelse) rundt hullene.

Sett ene erme, forstykket, andre erme og bakstykket

Brett belegget øverst mot vrangen og sy til. Trekk i snora.

på en rundp nr 4 = 330 (356) 382 (408) m. Omgangen

KNAPPEHULLSTING

begynner mellom bakstykket og venstre erme. Strikk 1 omgang
r, samtidig som m-tallet reguleres til 328 (352) 384 (408).
Sett et merke mellom 2 m midt på forstykket. Sett 7 merker til
jevnt fordelt rundt omgangen med 41 (44) 48 (51) m mellom
merkene. Strikk videre i glattstrikk. På 4. omgang felles slik: Strikk
til 2 m før hvert merke, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over
= 8 m felt. Strikk 1 omgang uten fellinger. På neste omgang
felles slik: Strikk 2 m r sammen etter hvert merke = 8 m felt.

A

Strikk 1 omgang uten fellinger. Neste omgang felles det som 1.
gang det ble felt. Strikk 1 omgang uten fellinger. Neste omgang
felles det som 2. gang det ble felt. Fortsett slik med fellinger
på hver 2. omgang til det er felt i alt 14 (15) 17 (18) ganger = 216
Gjenta
DIAGRAM A, B

B

A

Gjenta

R
Kast
Avslutt
Gjenta
Begynn
Vridd r
Vr
2 r sammen
1 m løs av, strikk 1 r, løft den løse m over.
2 vr sammen
2 m løs av som om de skulle strikkes r sammen, 1 r, løft de løse m over.
Siste m på omgangen strikkes vridd r sammen med 1. m på omgangen.
Tom rute. Teller ikke med i mønsteret.

B

Avslutt

Gjenta

Begynn
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Garn brukt
i denne oppskriften

PIMA
BABY
85 % peruansk Pima bomull
15 % baby alpakka
Produsert i Peru

PIMA BABY inneholder 85 % peruansk
Pima bomull og 15 % babyalpakka
og produseres i Peru. Garnet er et
sommer- og helårsgarn med et alpakka
mykt grep selv med så høy andel bomull.
Pima Baby inneholder ikke lanolin,
er hypoallergent – det vil si at det ikke
er allergifremkallende – og er et naturlig
garnvalg for allergikere, de med sensibel
hud og til baby og småbarn. Pima Baby
anbefales til alle typer strikkeplagg og
er like fint til strikking og hekling.

10

4

22
50 gram = ca 100 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Pima Baby har samme strikkefasthet som
Sterk så oppskriftene kan fint brukes om
hverandre.
Hver gang du kjøper garn fra Du Store
Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.
NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at
du alltid skal følge strikkefastheten som
er oppgitt i oppskriften.
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House of Yarn er Nordens største merkevarehus,
grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og
accessoirer til faghandel og kjedebutikker.
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houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no

houseofyarn.no
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#ORANSJESKJERF
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camillapihlstrikk.no

gullungengarn.no

oransjeskjerf.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN_NORWAY
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN
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HOUSEOFYARN

