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ALPACKA SOLO



91471 SKRÅSTRIKKET VEST
GARNKVALITET  Alpacka Solo, 100 % Alpakka, Nøste ca. 50 g = ca. 167 m.
STRIKKEFASTHET  20 m og 26 p med dobbelt garn i mønster A + B på p nr. 5 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV  Junior
STØRRELSER – DAME  XS-S(M-L)XL-2XL
STØRRELSER – EU  32-38(40-46)48-54
OVERVIDDE  Ca. 76-88(92-104)110-128 cm
HEL LENGDE  Ca. 93/111(100/120)104/122 cm (målt til kort/lang spiss, inkl. krage)
GARNFORBRUK  Ca. 700(750)800 g (fg 29103)
RUNDPINNE  Nr. 4.5, 40 og 80 cm (til kanter) og Nr. 5, 80 og 120 cm
DESIGN OG TEKST  Jette Magnussen, byMAGNUSSEN. E-POST freelance.designer.jette@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

STØRRELSESGUIDE  Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg og  
 fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor  
 mye bevegelsesvidde du vil ha. 

TIPS & RÅD  * For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
 * Merk den størrelsen du strikker med en farget penn, så blir det lettere å følge med i oppskriften.
 * Strikk alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se om du holder den  
      angitte strikkefastheten. Stemmer ikke strikkefastheten, prøv med tykkere/tynnere pinner.
 * Bytt til nytt nøste: Knytt aldri to garnender sammen. Løs i stedet opp de to garnendene som skal sammenføyes, ca.  
      8 cm, legg dem side om side og tvinn garnendene løst sammen og fortsett å strikke. Mange foretrekker å begynne på  
      nytt nøste ved å trekke ut tråden fra midten av nøstet.

FORKORTELSER  arb=arbeid(et), bakstk=bakstykke, beg=begynn, fg=farge, forstk=forstykke, forts=fortsett, ggr=ganger, m=maske,  
 mb=maskebue, p=pinne, r=rett, rest=resten/resterende, rillestr=rillestrikk, sm=sammen, vr=vrang, økn=økning.

FORKLARINGER  Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
 2 m vridd sm: Sett 1 r m over på høyre p, sett den tilbake på venstre p (m er nå vridd), strikk den vridde m og neste m  
 vridd r sm (= r i de bakre mb).
 2 vr sm: Strikk 2 m vridd vr sm (= stikk høyre p fra venstre mot høyre inn i 2. og 1. m, strikk m vr sm i bakre mb).
 1 økn: Stikk venstre p bakfra under tverrtråden mellom 2 m, strikk r i fremre mb.
 1 vridd økn: Stikk venstre p forfra under tverrtråden mellom 2 m, strikk r i bakre mb.

 Mønster A: Masketallet er delelig med 2.
 1. p (retten): *1 vr, 1 r*, gjenta *-* ut p.
 2. p (vrangen): Strikkes r.

 Mønster B: Masketallet er delelig med 4.
 1. p: *3 vr, 1 r*, gjenta *-* ut p.
 2. p: Strikkes r.

 Rillestrikk (rillestr), strikket fram og tilbake: Strikkes r på alle p.
 Rillestrikk, strikket rundt: Strikk 1 omg r, 1 omg vr vekselvis.

VEST  Strikkes i ett stykke ovenfra og ned, begynn med kragen: Legg opp 191(211)231 m med dobbelt garn på rundp nr.  
 4.5 og strikk 5 p rillestr fram og tilbake, strikk 1. p fra vrangen. Bytt til rundp nr. 5. Del deretter inn m fra retten slik:
 Venstre forstykke: 3 r (= venstre forkant, strikkes r på alle p), 44(48)52 m mønster B, 52(56)60 m mønster A, sett en  
 markering mellom m.
 Bakstykke: 48(56)64 m med mønster A, sett en markering mellom m.
 Høyre forstykke: 43(47)51 m med mønster A, 1 kantm.
 Strikk 8(9)10 cm med mønster, avslutt med en p fra vrangen. På neste p fra retten strikkes økn til skuldrene på bakstk  
 slik: 3 r, 44(48)52 m mønster B, 52(56)60 m mønster A, markering, *1 økn, 48(56)64 m mønster A, 1 vridd økn *,  
 markering, 43(47)51 m mønster A, 1 kantm. Gjenta økn fra *-* på annenhver p totalt 8 ggr, strikk de nye m med i  
 mønsteret. OBS, det blir 2 m mer mellom økn for hver gang = 64(72)80 m på bakstk = totalt 207(227)247 m. Forts å  
 strikke til arb måler 20(21)22 cm, avslutt med en p på vrangen. Deretter strikkes hver del videre for seg.
 
 Venstre forstykke:
 Retten: Forts i mønster over de 99(107)115 m, legg opp 1 ny m til kantm, la de rest m hvile = 100(108)116 m.
 Ermehull: Strikk 12 p. På neste p fra retten strikkes: *3 r, 44(48)52 m mønster B, strikk mønster A til det gjenstår 4 m,  
 2 vridd sm (enten med r m eller vr m iflg mønster A), 1 vr, 1 kantm*, gjenta fellingen hver 4. p totalt 6(8)10 ggr =  
 94(100)106 m, avslutt med en p på vrangen. Forts å strikke til ermehullet måler 19(20)21 cm. Legg opp 1,1,2(1,1,2)1,2,3  
 nye m i ermehullsiden annenhver p, strikk de nye m i mønster A = 98(104)112 m. Avslutt med en p fra retten og fell  
 samtidig av kantm i ermehullsiden = 97(103)111 m. La m hvile.
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 Bakstykket:
 Retten: Forts å strikke de 64(72)80 m over bakstk, legg opp 1 ny m i hver side til kantm = 66(74)82 m.
 Ermehull: Strikk 19(20)21 cm mønster A opp til ermehullet. Legg opp 1,1,2(1,1,2)1,1,2 nye m i hver side på annenhver  
 p = 74(82)90 m. Avslutt med en p på retten, fell samtidig av kantm i hver side = 72(80)88 m. La m hvile.

 Høyre forstykke:
 Retten: Forts med mønster over de 44(48)52 m. Legg opp 1 m til kantm i ermehullet (= mot bakstk) = 45(49)53 m.
 Ermehull: Strikk 12 p. På neste p fra retten strikkes: *1 kantm, 2 m sm, mønster A ut p, 1 kantm*, gjenta fellingen hver  
 4. p totalt 6(8)10 ggr = 39(41)43 m. Forts å strikke til ermehullet måler 19(20)21 cm. Legg deretter opp 1,1,2(1,1,2)1,2,3  
 nye m i ermehullsiden på annenhver p, strikk de nye m i mønster A = 43(45)49 m. Avslutt med en p fra retten. Fell  
 samtidig av kantm i ermehullsiden = 42(44)48 m.

 Sammenstrikking av delene:
 Vrangen: Forts i mønster som før, strikk de 42(44)48 m på høyre forstk, de 72(80)88 m på bakstk og de 97(103)111 m  
 på venstre forstk = totalt 211(227)247 m. Strikk 2(2)2 cm, avslutt med en p fra vrangen. Forts i mønster og strikk fellinger  
 på bakstk så bakstk danner en spiss slik:
 Retten: Strikk de 97(103)111 m på venstre forstk, sett en markering mellom m.
 Bakstykke: *1 vr, 2 m sm (enten r eller vr iflg mønster A), 66(74)82 m med mønster A, 2 vridd sm (enten r eller vr iflg  
 mønster A), 1 vr*,sett en markering mellom m, strikk de 42(44)48 m på høyre forstk = 209(225)245 m. Gjenta fellingene  
 *-* på bakstk innenfor markeringene på annenhver p totalt 35(39)43 ggr. OBS, det blir 2 m mindre mellom fellingene  
 for hver gang = 2 m på bakstk (de siste fellingene strikkes med ytterste m i hver side) = totalt (149)161 m.
 På neste p (fra vrangen) felles de 42(44)48 m på høyre forstk og de 2 m på bakstk. Forts å strikke over de 97(103)111  
 m på venstre forstk. Strikk ca. 20(21)23 cm. Bytt til rundp nr. 4.5. Avslutt med 4 p rillestr. OBS, antallet cm skal passe  
 med bredden på de avfelte m på høyre forstk, strikk siste p fra retten. Fell av med r m fra vrangen.
 Kant på høyre forstykke: Plukk opp 135(147)159 m fra retten langs kanten på høyre forstk. Del inn m slik: 3 r, 129(141)153  
 m mønster B, 3 vr. De 3 kantm i hver side strikkes r på alle p. Strikk ca. 27(29)31 cm mønster B, fram og tilbake. 
 OBS, høyre forstk skal ha samme bredde som venstre forstk. Strikk siste p fra retten. Bytt til rundp nr. 4.5. Avslutt med  
 4 p rilllestr. Fell av med r m fra vrangen.

MONTERING  Spenn ut arb etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la det ligge til alt er tørt. Sy ca. 20(22)24 cm på venstre  
 forstk mot nederste kanten på høyre forstk. Sy med madrassting (= kant i kant fra retten).
 Emehullskanter: Plukk opp med rundp nr. 4.5 langs ermehullet 100(104)108 m. Strikk 1 p vr, 1 p r. Deretter 1 p vr  
 samtidig som du feller av med vr m.


