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407-12

DESIGN Kari Haugen

STØRRELSER S (M) L (XL) XXL
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 92 (100) 108 (116) 126 cm
Hel lengde ca 56 (58) 60 (62) 64 cm
Ermelengde ca 48 cm alle størrelser

GARNFORBRUK
Farge 1 9 (10) 11 (12) 14 nøster
Farge 2 1 nøste alle størrelser
Farge 3 1 nøste alle størrelser

FARGER
Farge 1 Grå melert 503
Farge 2 Natur 506
Farge 3 Maisgul melert 507

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4

STRIKKEFASTHET 22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: FALK, NATURAL LANOLIN WOOL, 
LERKE, PURE ECO WOOL

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

Oppskrift utarbeidet av Anne-Kirsti Espenes

© 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.

DAISY GENSER GRÅ

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
ALPAKKA FORTE CLASSIC 80 % alpakka, 
20 % nylon, 50 gram = ca 110 meter
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BOLEN

Legg opp 202 (220) 238 (256) 278 m med farge 1 på rundp nr 3,5.

Strikk 2 cm glattstrikk til belegg og 1 omgang vr rundt. Videre 

måles plagget herfra.

Sett et merke i hver side med 101 (110) 119 (128) 139 m til for- 

og bakstykket.

Skift til rundp nr 4 og fortsett med glattstrikk rundt. Når arbeidet 

måler 38 (39) 40 (41) 42 cm, deles det ved sidemerkene.

Strikk hver side ferdig for seg.

BAKSTYKKET

Fortsett med glattstrikk fram og tilbake og fell samtidig 

til ermehull i hver side på hver 2. p 3,3,2,1,1,1 (4,3,2,1,1,1) 

4,3,2,1,1,1,1 (5,3,2,1,1,1,1) 5,3,2,2,1,1,1 m = 79 (86) 93 (100) 109 m.

Strikk til arbeidet måler 54 (56) 58 (60) 62 cm. Sett de midterste 

35 (36) 39 (42) 45 m på en maskeholder til nakke = 22 (25) 

27 (29) 32 skulder-m.

Strikk hver side for seg og fell til nakken på hver 2. p 2,1 m = 

19 (22) 24 (26) 29 m.

Strikk til arbeidet måler 56 (58) 60 (62) 64 cm. Fell av.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET

Strikk som bakstykket til arbeidet måler 50 (52) 54 (55) 57 cm. 

Sett de midterste 25 (26) 29 (32) 35 m på en maskeholder til hals.

Strikk hver del ferdig for seg og fell til hals på hver 2. p 

2,2,1,1,1,1 m = 19 (22) 24 (26) 29 skulder-m. Strikk til arbeidet 

måler 56 (58) 60 (62) 64. Fell av.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 48 (50) 52 (54) 56 m på strømpep nr 3,5. Strikk 

8 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Skift til p nr 4. Strikk glattstrikk. Samtidig, på 1. omgang, økes 

8 (8) 9 (11) 13 m jevnt fordelt = 56 (58) 61 (65) 69 m. Sett 

et merke rundt 2 m midt under ermet. Når arbeidet måler 10 cm, 

økes 1 m på hver side av merket. Gjenta økingene på hver 2. 

cm i alt 13 (14) 15 (15) 15 ganger = 82 (86) 91 (95) 99 m.

Strikk til ermet måler 40 cm. Videre økes som før på hver 2. p i alt 

9 ganger = 100 (104) 109 (113) 117 m. Strikk til ermet måler 48 cm.

Strikk videre fram og tilbake og fell i hver side på hver 2. 

p 4,3,3,2,2,2,2,2,2,5,5,5 (5,4,3,2,2,2,2,2,2,5,5,5)

5,4,3,2,2,2,2,2,2,2,5,5,5 (5,4,3,3,2,2,2,2,2,2,5,5,6) 

5,4,3,3,2,2,2,2,2,2,2,5,5,6 m = 26 (26) 27 (27) 27 m.

Fell av. Strikk et erme til.

BRODERI

Brodér blomster nederst på hvert erme (se foto).

Brodér en sirkel, ca 1,5 cm i diameter, med kjedesting i farge 2. 

Brodér mille-fleur sting i farge 2 ut fra sirkelen. Fyll innerste sirkel 

med franske knuter i farge 3.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene. Brett belegget nederst på bolen mot 

vrangen og sy til.

Sett et merke midt på øvre kant på det ene ermet = midt-merke. 

Sett et merke 2 cm fra midt-merket (= 1. merke), og et merke 

6 cm fra midt-merket (= 2. merke). Legg 1. merke oppå 2. 

merke, slik at det blir en tredobbel fold mellom midt-merket 

og 2. merke.

Lag en fold til på samme måte på den andre siden av midt-merket.

Sy ermet i genseren. Pass på at midt-merket møter skuldersømmen.

Det andre ermet monteres på samme måte.

HALSKANT

Strikk opp 10-11 m pr 5 cm med farge 1 og rundp 

nr 3,5 og ta med m som ble satt på maskeholdere. M-tallet 

må være delelig med 2.

Strikk 7 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Fell av med r og v r m. 

Brett kanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

KJEDESTING MILLE FLEUR

Stikk nålen opp der knutestinget skal være.
Snurr tråden rundt nålen tre eller fire ganger og hold

tråden til underlaget, samtidig som nålen stikkes
gjennom arbeid nær det første stinget.

FRANSKE KNUTER
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Garn brukt 
i denne oppskriften

ALPAKKA FORTE CLASSIC er en litt tykkere 

utgave av Alpakkka Forte. Fiber og spinn-

ingen er helt lik og det er et for sterket 

alpakka garn i 80 % alpakka og 20 % nylon. 

Garnet kommer i fine, melerte farge-

nyanser, og er er like mykt og behagelig 

som ren alpakka, og fargene blir spesielt 

vakre i alpakkafiber.

 

Vi anbefaler Alpakka Forte CLASSIC til 

både gensere, jakker og skjørt, og er 

deilig mykt til fint tilbehør, sokker 

og strømper. Garnet er selvsagt til barne-

klær som skal tåle røff bruk og slitasje. 

Alpakka Forte CLASSIC har samme 

strikke fasthet som Dale Natural Lanolin 

Wool, Falk, Pure Eco Wool og Lerke. 

Oppskriftene kan fint brukes om hver-

andre, så her er det rom for å leke seg 

med garn og farger.

NB! Husk at du kan strikke med 

Alpakka Forte CLASSIC, Dale Natural 

Lanolin Wool, Falk, Pure Eco Wool 

og Lerke etter samme oppskrift.

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på 

banderolen er kun veiledende. Husk at du 

alltid skal følge strikkefastheten som er 

oppgitt i oppskriften.

80 % alpakka
20 % nylon

Produsert i Peru

ALPAKKA FORTE

50 gram =  ca 110 meter

410

22

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

ULLVUGGE

CLASSIC

Se også jakke til barn | DG407-15
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er Nordens største merkevarehus, 

grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og 

accessoirer til faghandel og kjedebutikker.

houseofyarn.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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camillapihlstrikk.no gullungengarn.no oransjeskjerf.no

#ORANSJESKJERF

dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.no hoy.no

yarnmade.n o
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