1314

ALPAKKA MIX

Logo liten

12 mm

Pay-off liten

2

Design: Åsa Christiansen

Kjære alpakka fra inkaindianernes fjell,
du hellige kamelsau som har gitt ullen din
til kongers nye klær i tusenvis av år.
Nå er det gensere og kjoler til små og enda
mindre som får æren. Alpakka og MINI
Alpakka er 100% alpakka og like myk som
alpakkaen selv, Alpakka ull er varm og varig,
Soft Alpakka luftig og lett og Alpakka
silke det beste fra de to ypperste råvarene
og perfekt for babytøy.
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Nr 1

JAKKE
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Jakke med rundfelling
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (69) 73 (78) 83
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 56
cm
Ermelengde: (26) 28 (31) 35 (38)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART,
MEDI

DUO,

Garnmengde:
Gråbeige melert 2650: (100) 150
(200) 200 (250) 300 gram
Mellombrun melert 2652: (50) 100
(100) 150 (150) 200 gram
Sjøgrønn 7236: 50 gram alle str
Støvet grønn 7243: 50 gram alle
str
Natur 1012: 50 gram alle str
Tilbehør:
(5) 5 (6) 6 (7) 7 knapper
Hjelmtvedt K201970
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r, og er ikke
med i diagram
Stripemønster:
*2 p mellombrun melert, 2 p
sjøgrønn, 2 p gråbeige melert, 2 p
støvet grønn, 2 p natur*, gjenta fra
*-*

For og bakstykke:
Legg opp (127) 137 (147) 157
(167) 177 m med mellombrun
melert på rundp nr 3, og strikk (5)
5 (6) 6 (6) 6 cm vr-bord frem og
tilbake slik: 1 kantm, *1 vr, 1 r*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1 vr, 1
kantm.
Skift til rundp nr 3½, og strikk 1
omg glattstrikk.
Strikk diagram A, og deretter
glattstrikk med gråbeige melert til
arb måler (26) 29 (32) 35 (38) 39
cm.
Sett et merke i hver side med (31)
33 (36) 39 (41) 44 m til hvert
forstykke, og (65) 71 (75) 79 (85)
89 m til bakstykke.
Fell 8 m i hver side til ermehull (4
m på hver side av merkene).
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (38) 40 (42) 44 (46) 48
m med mellombrun melert på
strømpep nr 3 og strikk (5) 5 (6) 6
(6) 6 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 3½, og strikk
diagram B, og deretter glattstrikk
med gråbeige melert.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem
når arb måler (8) 8 (9) 9 (9) 9 cm,
og deretter hver 2½. cm til i alt
(52) 56 (62) 66 (70) 74 m.
Strikk til arb måler (26) 28 (31) 35
(38) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 m midt under erme. Legg
arb til side og strikk et erme til på
samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (199) 217 (239) 257
(275) 293 m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Strikk glattstrikk som før og fell til
raglan ved hvert merke, på neste
p fra r-siden slik:
Strikk til det gjenstår 3 m før
merke, ta 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over, 2 r, 2 r sm = 8 m
felt.
Strikk
vr
tilbake.
Gjenta
raglanfellingen 1 gang.
Strikk diagram C.
Fortsett med stripemønster, og
fell til rundt bærestykke slik:
Fell 24 m jevnt fordelt (fra r-siden).
Gjenta fellingene hver 6. p i alt (5)

6 (6) 7 (7) 8 ggr, samtidig når arb
måler (34) 38 (42) 45 (49) 51 cm
felles de ytterste (4) 4 (4) 5 (5) 6 m
mot forkantene til hals. Fell videre
til hals 2 m i beg av hver p hele
tiden, samtidig som rundfellingen
fortsetter som før der det er mulig.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 56 cm.
Sett m på en hj.p.
Montering:
Sy sm under ermene.
Venstre forkant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p med
mellombrun melert på rundp nr 3
langs venstre forstykke. M-tallet
må være delelig med 2+1.
Strikk 3 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 1 kantm, 1 vr,
1 r, gjenta fra *-*, slutt med 1 vr, 1
kantm.
Fell av med r og vr m.

Høyre forkant:
Strikk på samme måte som
venstre forkant, men med (5) 5 (6)
6 (7) 7 knapphull jevnt fordelt etter
1½ cm. Det nederste ca 2 cm fra
kanten,
og
det
øverste
i
halskanten, som strikkes til slutt.
Knapphull: Fell 2 m, som legges
opp igjen på neste p.
Halskant:
Ta m fra hj.p, og strikk opp m over
forkantene
med
mellombrun
melert på rundp nr 3.
M-tallet må være delelig med 2+1.
Strikk 3 cm vr-bord frem og tilbake
som på forkantene. Husk det siste
knapphullet.
Fell av med r og vr m.
Sy i knapper.

Nr 2

CARDIGAN
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Cardigan med v-hals og Pippi
mønster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 67 (72) 76 (79) 85
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 56
cm
Ermelengde: (25) 28 (31) 34 (37)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART,
MEDI

DUO,

Garnmengde:
Mellombrun melert 2652: (200)
200 (250) 300 (350) 400 gram
Syrlig gulgrønn 2005: 50 gram alle
str
Sjøgrønn 7236: 50 gram alle str
Petrol 6554: 50 gram alle str
Tilbehør:
(4) 4 (5) 5 (6) 6 knapper
Hjelmtvedt K271938
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Første og siste m er kantm,
strikkes hele tiden r, og er ikke
med i mønster

For- og bakstykke:
Legg opp (132) 140 (152) 160
(168) 180 m med mellombrun
melert på rundp nr 3, og strikk 6
cm vr-bord frem og tilbake slik:
(1. p = vr-siden) 1 kantm, 2 vr, *2
r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.

Sett et merke i hver side med (31)
33 (36) 38 (40) 43 m til hvert
forstykke, og (70) 74 (80) 84 (88)
94 m til bakstykke.
Skift til rundp nr 3½.
Strikk diagram til arb måler (26)
29 (32) 35 (38) 39 cm, samtidig
som det på siste p felles 4 m i hver
side til ermehull (= 2 m på hver
side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (66) 70 (76) 80 (84) 90 m.
Strikk frem og tilbake som før,
samtidig som det felles ytterligere
til ermehull i hver side annenhver
p 2,1,1 m.
Strikk til arb måler (36) 40 (44) 48
(52) 54 cm.
Sett de midterste (20) 20 (22) 24
(26) 28 m på en hj.p til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 2,1 m.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 56 cm.

Fell de resterende (16) 18 (20) 21
(22) 24 skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Høyre forstykke:
= (29) 31 (34) 36 (38) 41 m.
Strikk og fell til ermehull i siden
som på bakstykke, samtidig som
det felles til v-hals fra r-siden slik:
Strikk 1 kantm, 2 vridd r sm.
Gjenta fellingene til v-hals hver 4.
p i alt (9) 9 (10) 11 (12) 13 ggr.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 56 cm.
Fell de resterende (16) 18 (20) 21
(22) 24 skulderm.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre forstykke, men
speilvendt, og fell til v-hals slik:
Strikk til det gjenstår 3 m, strikk 2 r
sm, 1 kantm.
Ermer:
Legg opp (32) 32 (36) 36 (40) 40
m med mellombrun på strømpep
nr 3, og strikk 6 cm vr-bord rundt 2
r, 2 vr. Sett et merke rundt første
og siste m = merkem.
Skift til strømpep nr 3½, strikk
diagram, samtidig som det økes
2 m midt under erme.
Gjenta økningene hver (1½.) 1½.
(1½.) 1½. (2.) 2 cm til i alt (52) 58
(62) 66 (70) 74 m.
Strikk til erme måler (25) 28 (31)
34 (37) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell 4 m midt under erme.
Strikk frem og tilbake, og fell
ytterligere 2,1,1 m i hver side
annenhver p. Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermer.
Hals- og forkanter:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs
forkanter
og
nakke
med
mellombrun melert på rundp nr 3.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk 4 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 1 kantm, *2
vr, 2 r*, gjenta fra *-*, slutt med 2
vr, 1 kantm, samtidig når kanten
måler ca 2 cm, strikkes (4) 4 (5) 5
(6) 6 knapphull jevnt fordelt langs
venstre forkant.
Det nederste ca 2 cm fra
oppleggskanten, og det øverste

der fellingene til v-hals beg.
Knapphull: Fell 2 m som legges
opp igjen på neste p.
Fell av med r og vr m.
Sy i knapper.

Nr 3

VEST
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Oppskrift: Lene Holme Samsøe

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 66 (69) 72 cm
Hel lengde: (37) 40 (44) 47 cm
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART,
MEDI

DUO,

Garnmengde:
Lys blåmelert 6221: (100) 100
(150) 150 gram
Mellombrun melert 2652: 50 gram
alle str
Natur 1012: 50 gram alle str
Vinrød 4554: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4
Strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
21 m mønster på p nr 4 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (140) 148 (156) 164 m
med lys blåmelert på rundp nr 3½,
og strikk (3) 4 (4) 5 cm vr-bord
rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 4 og strikk
diagram, samtidig som det på 1.
omg felles jevnt fordelt til (130)
138 (144) 152 m.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
med (64) 68 (71) 75 m til for- og
bakstykke.
Strikk til arb måler (23) 25 (28) 30
cm.
Fell 5 m i hver side (merkem + 2 m
på hver side) til ermehull, og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (60) 64 (67) 71 m.
Fell til ermehull i hver side,
annenhver p (3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1,1

(3,2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1 m = (42)
44 (47) 51 m.
Når ermehullet måler (13) 14 (15)
16 cm, settes de (20) 22 (23) 25
midterste m på en hj.p til nakke og
hver side strikkes ferdig for seg =
(11) 11 (12) 13 skulderm.
Strikk til arb måler (37) 40 (44) 47
cm.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (60) 64 (67) 71 m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykket,
samtidig
når
ermehullet måler (1) 1 (1) 2 cm
beg felling til v-hals slik:
Str 2 og 4 år:
Del arb på midten.
Str 6 og 8 år:
Fell den midterste m.
Strikk hver del ferdig for seg og fell
videre for v-hals 1 m ved halssiden
innenfor 1 kantm annenhver p i alt
(10) 11 (11) 12 ggr slik: På høyre
side strikkes 2 r sm innenfor
kantm, på venstre side tas 1 m løs
av, 1 r, trekk den løse m over.
Strikk til arb måler (37) 40 (44) 47
cm.
Sett de (11) 11 (12) 13 skulderm
på en hj.p.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Ermekanter:
Strikk opp ca (68) 72 (76) 80 m
med mellombrun melert på
strømpep nr 3½ rundt ermehullet.
M-tallet må være delelig med 2.
Strikk 2½ cm vr-bord rundt 1 r, 1
vr.
Fell av med r og vr m.
Halskant:
Strikk opp ca (102) 106 (110) 114
m med mellombrun melert på
rundp nr 3½ rundt halsen.
Det skal være 1 midtm foran i
bunnen av v-halsen, og denne
strikkes hele tiden r.
Strikk 2½ cm vr-bord rundt,
samtidig som det felles på hver
side av midtm på hver omg slik:
Strikk til 1 m før midtm, ta 2 m løs
av på en gang (som om m skulle
strikkes r sm), 1 r, trekk de løse m
over.
Fell av med r og vr m.

Nr 4

(60) 62 (64) 66 m, fell (6) 8 (8) 10
m, strikk (35) 36 (38) 39 m.
Legg arb til side, og strikk ermer.

JAKKE
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Raglanjakke
med
krage
flettemønster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

og

Størrelse:
(4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (68) 72 (76) 80 cm
Hel lengde: (40) 43 (46) 51 cm
Ermelengde: (27) 31 (34) 38 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Mellombrun 3161: (250) 300 (300)
350 gram
Tilbehør:
3 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r
Vr-glattstrikk:
Vr på r-siden, r på vr-siden
For- og bakstykke:
Legg opp (144) 152 (160) 168 m
på rundp nr 4½.
Strikk 5 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden), 1 kantm, 2
vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* p ut,
slutt med 1 kantm, samtidig som
det på siste p felles (2) 2 (4) 4 m
jevnt fordelt over de midterste (60)
62 (64) 66 m = (142) 150 (156)
164 m.
Skift til rundp nr 5, og strikk slik:
1 kantm, diagram (A) A (B) C, (80)
88 (90) 94 m vr-glattstrikk,
diagram (A) A (B) C, 1 kantm.
Strikk med denne inndeling til arb
måler (25) 27 (29) 32 cm.
Fell til ermehull slik: Strikk (35) 36
(38) 39 m, fell (6) 8 (8) 10 m, strikk

Ermer:
Legg opp (36) 40 (40) 44 m på
strømpep nr 4½ og strikk 5 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr, samtidig som
m-tallet reguleres på siste omg til
(36) 36 (38) 40 m.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Skift til strømpep nr 5, og strikk
flettemønster over de 6 midterste
m som vist i diagram A, de øvrige
m strikkes i vr-glattstrikk.
Øk 1 m på hver side av merkem
når arb måler 7½ cm. Gjenta
økningene hver 2½. cm i alt (8) 9
(10) 11 ggr = (52) 54 (58) 62 m.
Strikk til arb måler (27) 31 (34) 38
cm, eller ønsket lengde.
Fell (6) 8 (8) 10 m under erme (=
merkem og (2) 3 (3) 4 m på hver
side) = (46) 46 (50) 52 m.
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett delene inn på for- og
bakstykke på rundp nr 5 = (222)
226 (240) 248 m.
Strikk diagram og vr-glattstrikk
som før, samtidig som det
strikkes 2 m sm ved hver
sammenføyning = merkem.
Fell til raglan ved hvert merke fra
r-siden slik:
Strikk til 3 m før første merkem, 2 r
sm, 1 r, strikk merkem vr, 1 r, ta 1
m løs av, 1 r, trekk den løse m
over = 8 m felt.
Fra vr-siden strikkes merkem r.
Gjenta raglanfellingene annenhver
p til det er felt i alt (16) 16 (17) 18
ggr = (90) 94 (100) 100 m.
Sett de ytterste (4) 4 (5) 5 m i hver
side på en hj.p til hals.
Gjenta raglanfellingene, samtidig
som det strikkes 2 m sm mot hals
fra r-siden i alt (3) 4 (4 (4) ggr.
Sett m på en hj.p.
Montering:
Sy sm under ermene.
Vestre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på p nr 4½
langs venstre forstykke.
M-tallet må være delelig med 4+3.
Strikk 7 p vr-bord slik: (1.p = vrsiden), 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra ** p ut, slutt med 1 kantm.
Fell av med r og vr m.

Høyre forkant:
Strikk som venstre, men med 1
kantm i beg på p, og på 3. p
strikkes 3 knapphull jevnt fordelt.
Det øverste 3 m fra øverste kant,
det nederste der fellingene til
ermehull beg.
Knapphull: Fell 2 m som legges
opp igjen på neste p.
Halskant:
Strikk opp ca (82) 82 (86) 86 m på
rundp nr 4½ langs halsen, inkl m
fra hj.p og langs forkantene.
M-tallet må være delelig med 4+2.
Strikk 4 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 2 r, *2 vr, 2
r*, gjenta fra *-* p ut.
Skift til rundp nr 5, og strikk som m
viser til kragen måler 8-9 cm.
Fell løst av med r og vr m.
Sy i knapper.

Nr 5

hver forstykke. Når arb måler (14)
15 (16) 17 (18) 19 cm, felles 5 m
jevnt fordelt på bakstykke.
Fell 2 m (1 m på hver side av
merket) i hver side til ermehull
Strikk hver del ferdig for seg.

JAKKE
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Kort jakke
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 64 (68) 71 (78) 82
cm
Hel lengde: (26) 28 (30) 32 (34) 36
cm
Ermelengde: (26) 28 (30) 32 (34)
36 cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART,
MEDI

DUO,

Garnmengde:
Vinrød 4554: (150) 150 (200) 250
(300) 350 gram
Tilbehør:
(5) 5 (6) 6 (7) 7 knapper
Hjelmtvedt K211968
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
20 m mønster på p nr 3½ = 10 cm
Første og sist m er kantm som
strikkes hele tiden r

For- og bakstykke:
Legg opp (132) 136 (144) 152
(168) 176 m på rundp nr 3, og
strikk 5 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 1 kantm, 2 vr,
*2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* p ut, slutt
med 1 kantm.
Skift til rundp nr 3½, og strikk
glattstrikk, samtidig som det på 1.
p økes 2 m = (134) 138 (146) 154
(170) 178 m.
Sett et merke i hver side med (70)
72 (76) 80 (88) 92 m til bakstykke,
og (32) 33 (35) 37 (41) 43 m til

Bakstykke:
= (63) 65 (69) 73 (81) 85 m.
Strikk frem og tilbake slik: (1. p = r
siden) 1 kantm (0) 1 (3) 1 (1) 3 r,
(61) 61 (61) 69 (77) 77 m
diagram, (0) 1 (3) 1 (1) 3 r, 1
kantm.
Strikk til arb måler (25) 27 (29) 31
(33) 35 cm, fell de midterste (23)
23 (25) 25 (29) 29 m, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot nakken 1 m,
(når det ikke er nok m til helt
mønster strikkes m i glattstrikk) =
(19) 20 (21) 23 (25) 27 skulderm.
Strikk til arb måler (26) 28 (30) 32
(34) 36 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Høyre forstykke:
= (31) 32 (34) 36 (40) 42 m.
Strikk frem og tilbake slik: (1. p = r
siden) 1 kantm, (0) 0 (0) 3 (0) 0 r,
(29) 29 (29) 29 (37) 37 m
diagram, (0) 1 (3) 2 (1) 3 r, 1
kantm.
Når arb måler (21) 23 (25) 26 (28)
29 cm felles de ytterste (5) 5 (6) 6
(8) 8 m til hals.
Fell ytterligere annenhver p 3,2,1,1
m ved halsen = (19) 20 (21) 23
(25) 27 skulderm.
Strikk til arb måler (26) 28 (30) 32
(34) 36 cm.
Fell av.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre, men speilvendt.
Erme:
Legg opp (32) 36 (36) 40 (40) 44
m på strømpep nr 3, og strikk 5 cm
vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til rundp nr 3½ og strikk
glattstrikk.
Øk 2 m midt under erme, gjenta
økningene hver (2.) 2. (1½.) 2.
(1½.) 2. cm til i alt (52) 58 (62) 66
(70) 74 m.
Strikk til erme måler (26) 28 (30)
32 (34) 36 cm, eller ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.

Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermer.
Venstre forkant:
Strikk opp ca (56) 60 (64) 68 (72)
76 m på rundp nr 3. M-tallet må
være delelig på 4.
Strikk 3 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 1 kantm, 2 vr,
*2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med
1 kantm.
Fell av med r og vr m.
Høyre forkant:
Strikk som venstre, med (5) 5 (6) 6
(7) 7 knapphull jevnt fordelt når
arb måler 1½ cm.
Det nederste ca 1 cm fra
oppleggskanten, det øverste i
halskanten som strikkes til slutt.
Knapphull: Strikk 2 m sm, kast, 2
m sm, på neste p strikkes foran og
bak i kastet.
Halskant:
Strikk opp ca (80) 84 (88) 92 (96)
100 m på rundp nr 3. M-tallet må
være delelig på 4.
Strikk 3 cm vr-bord frem og tilbake
som på forkantene.
Husk det siste knapphullet i høyre
side.
Fell av med r og vr m.

Nr 6

FLETTEGENSER
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (67) 72 (77) 81 cm
Hel lengde: (42) 46 (50) 54 cm
Ermelengde: (27) 31 (34) 38 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Petrol 6554: (250) 300 (350) 400
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5½
Strikkefasthet:
18 m glattstrikk og 23 m mønster
på p nr 5½ = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (144) 152 (164) 172 m
på rundp nr 4½ og strikk 5 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr. Skift til rundp
nr 5½ og strikk slik:
*(11) 13 (13) 15 m r, (50) 50 (56)
56 m diagram, (11) 13 (13) 15 m
r, sett et sidemerke*, gjenta fra *-*.
Strikk med denne inndeling til arb
måler (27) 30 (34) 37 cm.
Fell (6) 8 (8) 10 m i hver side til
ermehull (= (3) 4 (4) 5 m på hver
side av sidemerkene), og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (66) 68 (74) 76 m.
Fell til ermehull i hver side
annenhver p 1,1,1 m = (60) 62
(68) 70 m.
Strikk til ermehullet måler (14) 15
(15) 16 cm.
Sett de midterste (30) 30 (32) 32
m på en hj.p til nakke, og strikk
hver side ferdig for seg.
Skråfell til skulder på hver p fra
ermesiden (5,5,5) 5,5,6 (6,6,6)
6,6,7 m.

Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (66) 68 (74) 76 m.
Fell til ermehull som på bakstykke,
og strikk som bakstykke til arb
måler (36) 40 (44) 47 cm.
Sett de midterste (18) 18 (20) 20
m på en hj.p til hals, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 2,2,1,1 m.
Skråfell til skulder ved samme
lengde og likt som på bakstykket.
Ermer:
Legg opp (36) 40 (40) 44 m på
strømpep nr 4½ og strikk 5 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 5½, strikk 1
omg r, samtidig som m-tallet
reguleres til (32) 34 (34) 36 m.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Strikk glattstrikk, samtidig som
det økes 1 m på hver side av
merkem når ermet måler (7½) 6
(6) 6 cm. Gjenta økningene hver
(2½.) 3. (3.) 2½. cm i alt (8) 9 (9)
10 ggr = (48) 52 (52) 56 m.
Strikk til erme måler (27) 31 (34)
38 cm, eller ønsket lengde.

Fell (6) 8 (8) 10 m under erme (=
merkem og (2) 3 (3) 4 m på hver
side). Strikk frem og tilbake, og fell
til ermetopp 3 m i beg på de neste
(10) 10 (10) 12 p.
Fell de resterende (12) 14 (14) 10
m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy i ermer.
Halskant: Strikk opp ca (80) 84
(88) 88 m rundt halsen på p nr 4½.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk ca (11) 12 (13) 14 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.

Nr 7

KJOLE
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Kjole med hullmønster
Oppskrift: Lene Holme Samsøe

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (59) 64 (68) 72 cm
Vidde nederst: (74) 80 (86) 92 cm
Hel lengde: (50) 55 (60) 65 cm
Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, MINI
DUETT
Garnmengde:
Beigemelert 2650: (200) 250 (250)
300 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
1 rille rundt:
Strikk 1 omg vr, 1 omg r
1 rille frem og tilbake:
Strikk 2 p r

For- og bakstykke:
Legg opp (200) 218 (232) 246 m
på rundp nr 2½, og strikk rundt til i
alt 4 riller.
Skift til rundp nr 3, og strikk
glattstrikk. Sett et merke i hver
side med (100) 109 (116) 123 m til
hver del.
Når arb måler (3½) 3½ (5) 7 cm
felles i hver side slik: Strikk 1 r, 2 r
sm, strikk til 3 m før neste merke,
ta 1 r løs av, 1 r, trekk den løse m
over, 2 r, 2 r sm, strikk til det
gjenstår 3 m, ta 1 r løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 1 r.
Fell på denne måten hver 3½. cm i
alt (10) 11 (12) 13 ggr = (160) 174
(184) 194 m.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
cm.

Fell (8) 10 (10) 12 m i hver side (=
(4) 5 (5) 6 m på hver side av
merkene) til ermehull.
Legg arb til side, og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (58) 62 (66) 70 m på
rundp nr 2½, og strikk 2 riller frem
og tilbake.
Skift til rundp nr 3, og strikk
glattstrikk til arb måler (3) 3 (4) 4
cm. Fell (5) 6 (6) 7 m i hver side =
(48) 50 (54) 56 m.
Legg arb til side, og strikk et erme
til på samme måte.
Bærestykke:
Sett alle delene inn på rundp nr 3.
(omg beg midt bak) = (240) 254
(272) 282 m.
Strikk (4) 6 (8) 10 omg glattstrikk
rundt, samtidig som det på siste
omg felles jevnt fordelt til (221)
234 (247) 260 m.
Strikk diagram.
Når diagrammet er strikket,
gjenstår det (119) 126 (133) 140
m.
Skift til liten rundp nr 2½, og strikk
1 omg r, samtidig som det felles
jevnt fordelt til (104) 110 (116) 122
m.
Strikk 2 riller rundt.
Fell stramt av med r m.
Montering:
Sy sm ermene.
Sy sm under ermene.

Nr 8

GENSER
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Stripete guttegenser
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (61) 65 (69) 74 (78) 82
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 55
cm
Ermelengde: (25) 28 (31) 34 (37)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Marine 5575: (100) 100 (150) 150
(200) 250 gram
Grå 1042: (100) 100 (150) 150
(200) 250 gram
Burgunder 4554: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4۫½ og 5
Liten rundp nr 4½ til halskant
Strikkefasthet:
19 m mønster på p nr 5 = 10 cm
Mønster:
1. omg/p: Strikk r (fra r-siden).
2. omg/p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-*.
Gjenta disse 2 omg hele arb.
Stripemønster:
Strikk (4) 4 (6) 6 (6) 6 omg
mønster med grå, *skift til marine,
strikk 2 omg mønster, skift til grå
og strikk (4) 4 (6) 6 (6) 6 omg
mønster*, gjenta fra *-*.

For- og bakstykke:
Legg opp (116) 124 (132) 140
(148) 156 m med marine på rundp
nr 4½, og strikk (3) 3 (4) 4 (4) 4 cm
vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Sett et merke i hver side med (58)
62 (66) 70 (74) 78 m til hver del.
Skift til rundp nr 5, og strikk

stripemønster til arb måler ca
(26) 29 (32) 35 (38) 38 cm, slutt
med helt stripemønster.
Fell 5 m i hver side til ermehull (=
3 m før merkene + 2 m etter
merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (53) 57 (61) 65 (69) 73 m.
Skift til burgunder og strikk (10) 10
(12) 12 (14) 14 p mønster frem og
tilbake, samtidig som det felles til
ermehull i hver side annenhver p
2,1,1 m = (45) 49 (53) 57 (61) 65
m.
Skift til marine og fortsett med
mønster til arb måler (36) 40 (44)
48 (52) 53 cm. Sett de midterste
(17) 19 (21) 21 (23) 23 m på en
hj.p til nakke, og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 1,1 m.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 55 cm.
Fell de resterende (12) 13 (14) 16
(17) 19 skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (53) 57 (61) 65 (69) 73 m.
Strikk og fell til ermehull i hver side
som på bakstykke.
Strikk til arb måler (34) 38 (42) 45
(49) 50 cm.
Sett de midterste (11) 13 (15) 15
(17) 17 m på en hj.p til hals, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 55 cm.
Fell de resterende (12) 13 (14) 16
(17) 19 skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (32) 32 (34) 36 (38) 40
m på strømpep nr 4½ med marine,
og strikk (3) 3 (4) 4 (4) 4 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 5 og strikk
stripemønster, beg slik at det
stemmer med for- og bakstykke
under erme, samtidig som det
settes et merke rundt første m =
merkem.

Øk 1 m på hver side av merkem
hver (5) 4 (3½) 4 (4) 4 cm til i alt
(40) 44 (48) 50 (54) 58 m.
De økte m strikkes med i
stripemønster etter hvert som det
økes.
Strikk til erme måler ca (25) 28
(31) 34 (37) 40 cm.
Fell 5 m midt under erme.
Skift til burgunder og strikk (10) 10
(12) 12 (14) 14 p mønster frem og
tilbake, strikk deretter mønster
med marine, samtidig som det
felles ytterligere i hver side
annenhver p 2 m 1 ggr, deretter 1
m (7) 8 (9) 9 (10) 11 ggr, og til slutt
2 m 3 ggr.
Fell de resterende (5) 7 (9) 11 (13)
15 m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermer.
Halskant:
Strikk opp ca (72) 76 (80) 84 (84)
88 m med marine på liten rundp nr
4½, inkl m fra hj.p.
M-tallet må være delelig med 2.
Strikk (6) 6 (7) 7 (7) 8 cm vr-bord
rundt 1 r, 1 vr.
Fell litt løst av med r og vr m.
Brett halskanten dobbel mot vrsiden, og sy til med løse sting.

Nr 9

GENSER
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4 (6-8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 68 (74) 79 (84) cm
Hel lengde: (38) 42 (48) 54 (55)
cm
Ermelengde: (25) 28 (33) 37 (40)
cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Gråblå 6071: (150) 200 (250) 300
(350) gram
Lys blå 6511: (50) 50 (50) 100
(100) gram
Hvit 1002: (50) 50 (50) 50 (100)
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
Halvpatent:
1. omg: Strikk *1 r i underliggende
r m, 1 vr*, gjenta fra *-* omg rundt.
2. omg: Strikk r over r, vr over vr.

For- og bakstykke:
Legg opp (120) 130 (140) 150
(160) m med lys blå på rundp nr
4½, og strikk 3 cm vr-bord rundt 1
r, 1 vr.
Sett et merke i hver side med (60)
65 (70) 75 (80) m til hver del.
Skift til rundp nr 5 og gråblå. Strikk
1 omg r.
Strikk halvpatent til arb måler ca
(24) 27 (31) 36 (36) cm.
Skift til hvit, og strikk 1 omg r.
Strikk diagram, samtidig når arb
måler (26) 29 (33) 38 (38) cm,
felles det 6 m i hver side til
ermehull (= 3 m på hver side av
merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.

Bakstykke:
= (54) 59 (64) 69 (74) m.
Strikk diagram frem og tilbake,
samtidig som det felles ytterligere
til ermehull i hver side, annenhver
p 2,1,1 m = (46) 51 (56) 61 (66) m.
Strikk til arb måler (36) 40 (46) 52
(53) cm.
Sett de midterste (16) 17 (20) 21
(22) m på en hj.p til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot nakke 1,1 m.
Strikk til arb måler (38) 42 (48) 54
(55) cm.
Fell de resterende (13) 15 (16) 18
(20) skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (54) 59 (64) 69 (74) m.
Strikk og fell til ermehull i hver side
som på bakstykke til arb måler
(33) 37 (41) 44 (48) cm.
Sett de midterste (10) 11 (14) 15
(16) m på en hj.p til hals, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (38) 42 (48) 54
(55) cm.
Fell de resterende (13) 15 (16) 18
(20) skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (32) 32 (36) 40 (40) m
på strømpep nr 4½ med lys blå, og
strikk 4 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 5 og gråblå.
Strikk 1 omg r.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Strikk halvpatent, samtidig som
det økes 1 m på hver side av
merkem hver (3.) 2½. (2½.) 3.
(2½.) cm til i alt (46) 50 (58) 62
(66) m.
De økte m strikkes i halvpatent.
Strikk til erme måler ca (25) 28
(33) 37 (40) cm, eller ønsket
lengde.
Fell 6 m midt under erme.
Strikk frem og tilbake, samtidig
som det felles ytterligere i hver
side annenhver p 2,2,1,1 m.
Fell de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.

Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermer.
Halskant:
Strikk opp ca (72) 76 (82) 84 (88)
m på liten rundp nr 4½ med lys
blå, inkl m fra hj.p. M-tallet må
være delelig med 2.
Strikk rundt 1 omg r.
Strikk (2½) 3 (3) 3½ (3½) 4 cm vrbord 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.

Nr 10

KORT GENSER
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(2) 4 (6) år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 64 (67) cm
Hel lengde: (19) 21 (23) cm
Ermelengde: (25) 28 (31) cm, eller
ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Rosa 3911: (100) 100 (150) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (168) 172 (180) m på
rundp nr 3, og strikk 1 omg vr, 1
omg r (=rillestrikk) rundt til i alt 10
riller.
Sett et merke i hver side med (84)
86 (90) m til hver del.
Strikk videre med denne inndeling:
**Strikk (17) 18 (18) m glattstrikk,
10 m diagram B, 2 r, *2 vr, 2 r*,
gjenta fra *-* til det er strikket over
(30) 30 (34) m, 10 m diagram B,
(17) 18 (18) m glattstrikk**, gjenta
fra **-**.
Når arb måler (7) 8 (9) cm, felles 8
m i hver side (4 m på hver side av
merkene) til ermehull, og hver del
strikkes ferdig for seg.
Bakstykke:
= (76) 78 (82) m.
Strikk videre frem og tilbake, og
fell ytterligere til ermehull i hver
side annenhver p 2,2,1,1 m.
Strikk til arb måler (17) 19 (21) cm.
Fell de midterste (20) 20 (22) m til
nakke, og strikk hver side for seg.
Fell ytterligere 2,1,1 m annenhver
p mot nakken.

Strikk til arb måler (19) 21 (23) cm
= (18) 19 (20) skulderm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte men speilvendt.
Forstykke:
= (76) 78 (82) m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke.
Strikk til arb måler (14) 16 (18) cm.
Fell de midterste (8) 8 (10) m til
hals, og strikk hver side ferdig for
seg.
Fell ytterligere 3,2,2,1,1,1 m
annenhver p ved halsen.
Strikk til arb måler (19) 21 (23) cm
= (18) 19 (20) skulderm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (40) 40 (48) m på
strømpep nr 3, og strikk 1 omg vr
rundt. Strikk diagram A, fortsett
med glattstrikk, samtidig som det
økes 2 m midt under erme.
Gjenta økningen hver (2.) 1½. (2.)
cm til i alt (62) 68 (74) m.
Strikk til arb måler (25) 28 (31) cm,
eller ønsket lengde.
Fell 8 m midt under erme. Strikk
glattstrikk videre frem og tilbake,
og fell 2,2,1,1 m i hver side
annenhver p.
Fell av.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermer.
Halskant:
Strikk opp (88) 96 (104) m på liten
rundp nr 3.
Strikk diagram A rundt.
Slutt med 1 omg vr, samtidig som
det felles av.

Nr 11

JAKKE
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Jakke med bobler på kragen
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (69) 72 (76) 81 cm
Hel lengde: (41) 45 (49) 53 cm
Ermelengde: (27) 31 (34) 37 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
SOFT
ALPAKKA
(80
%
babyalpakka, 20 % akryl, 50 gram
= ca 100 meter)
Garnmengde:
Fersken 4312: (200) 250 (300) 300
gram
Tilbehør:
6 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5 og 6
Heklenål nr 5
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10 cm
Boble:
Hekle 1 dbst, men stopp når det
gjenstår 2 løkker på nålen. Hekle
ytterligere 6 dbst på samme måte,
til det er i alt 8 løkker på nålen, ta
kast på nålen og trekk gjennom alle
løkkene. Hekle 1 lm, hvor tråden
strammes godt, slik at boblen
samles i toppen.
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r

For- og bakstykke:
Legg opp (104) 108 (112) 120 m
på rundp nr 5, og strikk 4 cm vrbord frem og tilbake slik: (1. p = vrsiden) 1 kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm.
Skift til rundp nr 6, og strikk
glattstrikk, samtidig som det på 1.

p felles jevnt fordelt til (96) 100
(106) 112 m.
Strikk til arb måler (26) 29 (32) 35
cm, fell til ermehull slik: Strikk (22)
23 (24) 26 m, fell (3) 3 (4) 3 m,
strikk (46) 48 (50) 54 m, fell (3) 3
(4) 3 m, strikk (22) 23 (24) 26 m.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (46) 48 (50) 54 m.
Strikk og fell til ermehull i hver side
annenhver p (2,1,1) 2,1,1 (2,1,1)
2,1,1,1 m = (38) 40 (42) 44 m.
Når ermehullet måler (14) 15 (16)
17 cm, felles de midterste (18) 18
(20) 20 m til nakke, samtidig som
det skråfelles til skulder på hver p
fra ermesiden (5,5) 5,6 (5,6) 6,6
m.
Forstykker:
= (22) 23 (24) 26 m.
Strikk og fell til ermehull i siden
som på bakstykket = (18) 19 (20)
21 m.
Når ermehullet måler (11) 12 (13)
14 cm, felles (4) 4 (5) 5 m mot
halsen. Fell ytterligere mot halsen
annenhver p 2,1,1 m.
Skråfell til skulder i samme høyde,
og likt som på bakstykket.
Strikk det andre forstykke på
samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (28) 32 (32) 36 m på
strømpep nr 5, og strikk 4 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 6. strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som m-tallet
reguleres til (28) 29 (31) 34 m.
Sett et merke rundt 1. m =
merkem.
Fortsett med glattstrikk og øk 1 m
på hver side av merkem når arb
måler (6) 6 (9) 9 cm. Gjenta hver
3. cm i alt (3) 4 (5) 5 ggr = (34) 37
(41) 44 m.
Når ermet måler (27) 31 (34) 37
cm, eller ønsket lengde, felles
merkem. Strikk frem og tilbake, og
fell til ermetopp i hver side
annenhver
p,
(2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2)
2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2
(2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2)
2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3 m
= (3) 4 (6) 7 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.

Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermer.
Krage:
Hekle (fra r-siden) (73) 73 (76) 76
fm med heklenål nr 5 langs halsen.
1. rad: Vend med 1 lm, hekle 1 fm i
1. fm, *2 lm, hopp over 1 fm, hekle
boble i neste fm, 2 lm, 1 fm i neste
fm*, gjenta fra *-* raden ut.
2. rad: Vend med 5 lm, 1 fm i 2-lmbuen, 1 fm i toppen av boblen, *3
lm, 1 fm i toppen av neste boble*,
gjenta fra *-* raden ut, slutt med 3
lm, 1 st i siste lm-bue.
3. rad: Vend med 3 lm, *hekle
boble i den midterste lm i 3-lmbuen, 2 lm, 1 fm i fm, 2 lm*, gjenta
fra *-* raden ut, men øk 1 boble
ved hver skulder slik: I 3-lm-buen
ved skuldersømmen hekles boblen
i den 1. av lm i 3-lm-buen, 2 lm, 1
fm i den 2. av lm i 3-lm-buen, 2 lm,
hekle boble i den 3. av lm i 3-lmbuen = 1 boble økt.
I slutten av raden sluttes mønstret
slik: Hekle boble i midterste lm i
siste 3-lm-bue, 2 lm, 1 st i den
midterste av de 5 lm i slutten av
raden.
4. rad: Vend med 1 lm, 1 fm i st, *3
lm, 1 fm i toppen av boblen*,
gjenta fra *-* raden ut, slutt med 3
lm, 1 st i siste lm-bue.
5. rad: Vend med 3 lm, hekle
boble i den midterste lm i 3-lmbuen, *2 lm, 1 fm i fm, 2 lm, hekle
boble i den midterste lm i 3-lmbuen*, gjenta fra *-* raden ut, slutt
med 1 st i siste lm-bue.
6. rad: Vend med 1 lm, 1 fm i
toppen av boblen, *3 lm, 1 fm i
toppen av boblen*, gjenta fra *-*
raden ut.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på rundp nr
5 langs venstre forkant.
M-tallet må være delelig på 4.
Strikk 5 p vr-bord frem og tilbake
(1. p = vr-siden) 1 kantm, 2 vr *2 r,
2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Fell av med r og vr m.

Høyre forkant:
Strikk som venstre, men med 6
knapphull jevnt fordelt på 2. p. Det
øverste og nederste knapphullet 24 m fra kanten
Knapphull: Fell 2 m, som legges
opp igjen på neste p.
Hekle 1 rad fm med heklenål nr 5
langs kragens ytterkant.
Sy i knapper.

Nr 12

GENSER
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(2-4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 70 (76) 81 (87) cm
Hel lengde: (38-42) 46 (50) 53 (54)
cm
Ermelengde: (26-28) 31 (34) 37
(40) cm, eller ønsket lengde.
Garn:
SOFT
ALPAKKA
(80
%
babyalpakka, 20 % akryl, 50 gram
= ca 100 meter)
Garnmengde:
Mint 7513: (150) 200 (250) 300
(350) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk og 20 m diagram
på p nr 6 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (90) 98 (106) 114 (122)
m på rundp nr 6.
Strikk glattstrikk rundt til arb måler
(25-29) 32 (35) 37 (37) cm.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
med (44) 48 (52) 56 (60) m til hver
del.
Fell (3) 5 (3) 5 (3) m i hver side til
ermehull (= merkem + (1) 2 (1) 2
(1) m på hver side), og strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (42) 44 (50) 52 (58) m.
Strikk 2 p glattstrikk frem og tilbake
(1. p = r-siden).
Strikk (1) 2 (1) 2 (1) m glattstrikk,
diagram over (40) 40 (48) 48 (56)
m (1) 2 (1) 2 (1) m glattstrikk.
Strikk med denne inndeling til arb
måler (38-42) 46 (50) 53 (54) cm.
Fell (10) 10 (12) 12 (14) m i hver

side til skulder (ca 20 m pr 10 cm
langs skulder). Sett de resterende
m på en hj.p til nakke.
Forstykke:
= (42) 44 (50) 52 (58) m.
Strikk som bakstykke, men når arb
måler (34-38) 42 (46) 49 (50) cm,
felles de midterste (10) 12 (14) 16
(18) m til hals.
Strikk hver side ferdig for seg.
Fell mot hals annenhver p 3,2,1 m,
m som ikke går opp i diagram
strikkes i glattstrikk.
Strikk til arb måler (38-42) 46 (50)
53 (54) cm. Fell av de resterende
(10) 10 (12) 12 (14) skulderm (ca
20 m pr 10 cm). Strikk den andre
siden på samme måte, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (20) 22 (24) 26 (28) m på
strømpep nr 6 og strikk glattstrikk
rundt til arb måler 3 cm. Sett et
merke rundt første m = merke-m.
Øk 1 m på hver side av merke-m.
Gjenta økningene hver (5-5½) 5
(5½) 5 (5½) cm til i alt (30) 34 (36)
40 (42) m. Strikk til arb måler (2628) 31 (34) 37 (40) cm, eller ønsket
lengde.
Fell (3) 5 (3) 5 (3) m midt under
erme (= merkem + (1) 2 (1) 2 (1) m
på hver side).
Strikk glattstrikk frem og tilbake og
fell i hver side annenhver p 2 m 1
ggr, videre 1 m (5) 6 (7) 7 (8) ggr,
og til slutt 2 m 2 ggr.
Fell de resterende (5) 5 (7) 9 (11)
m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:

Sy sm skuldrene. Sy i ermer.
Halskant:

Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p, og ta med
de avsatte m på rundp nr 6.
Strikk (4) 4 (5) 5 (5) cm vr-bord
rundt 1 r, 1 vr.
Fell løst av med r og vr m.

Nr 13

JAKKE
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Jakke med hullmønster
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 66 (70) 74 (81) 85
cm
Hel lengde: (36) 40 (43) 47 (51) 55
cm
Ermelengde: (26) 30 (33) 36 (39)
40 cm
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Lys blå 6511: (150) 200 (200) 250
(300) 350 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Heklenål nr 2½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Tilbehør:
(6) 7 (7) 8 (8) 9 knapper
Hjelmtvedt K180193
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r, og er ikke
med i diagrammet

For- og bakstykke:
Legg opp (163) 173 (183) 193
(213) 223 m på rundp nr 3, og
strikk (4) 4 (5) 5 (6) 6 cm vr-bord
frem og tilbake slik: (1. p = vrsiden) 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med 1 vr, 1 kantm.
Strikk diagram til arb måler (24)
27 (29) 32 (35) 38 cm.
Sett et merke i hver side med (39)
42 (44) 47 (52) 54 m til hvert
forstykke og (85) 89 (95) 99 (109)
115 m til bakstykke.
Fell (4) 4 (4) 6 (6) 6 m i hver side
til ermehull (= (2) 2 (2) 3 (3) 3 m
på hver side av merke), og strikk
hver del ferdig for seg.

Bakstykke:
= (81) 85 (91) 93 (103) 109 m.
Fell til ermehull i hver side
annenhver p (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1
(2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1,1)
3,2,2,1,1,1,1 m = (67) 71 (77) 79
(85) 87 m.
Strikk til arb måler (35) 39 (42) 46
(50) 54 cm.
Fell de midterste (27) 29 (31) 33
(35) 37 m til nakke.
Strikk til hel lengde.
Sett de resterende (20) 21 (23) 23
(25) 25 skulderm på en hj.p.
Høyre forstykke:
= (37) 40 (42) 44 (49) 51 m.
Strikk og fell til ermehull i den ene
siden, som på bakstykke = (30) 33
(35) 37 (40) 40 m.
Strikk til arb måler (31) 35 (37) 41
(44) 48 cm.
Fell til halsringning annenhver p i
motsatt side (4,2,2,1,1) 4,2,2,2,1,1
(4,2,2,2,1,1)
4,3,2,2,1,1,1
(4,3,3,2,2,1) 4,3,3,2,2,1 m.
Strikk til arb måler (36) 40 (43) 47
(51) 55 cm.
Sett de resterende (20) 21 (23) 23
(25) 25 skulderm på en hj.p.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (40) 44 (48) 50 (52) 54
m på strømpep nr 3, og strikk (4) 4
(5) 5 (6) 6 cm vr-bord rundt 1 r, 1
vr.
Strikk diagram, tell ut fra midt på
erme hvor mønster beg.
Første m er merkem og strikkes
hele tiden vr, og er ikke med i
mønster.
Strikk til arb måler (6) 6 (7) 8 (8) 9
cm.
Øk 1 m på hver side av merkem
hver (2) 2½ (2½) 2 (2) 2 cm til i alt
(60) 64 (70) 76 (80) 86 m.
Strikk til ermet måler (26) 30 (33)
36 (39) 40 cm.
Fell (4) 4 (4) 6 (6) 6 m midt under
ermet. Strikk videre frem og tilbake
og fell i hver side annenhver p
(2,2,2,1,1,1,1,1,2,3,4)
2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,3,4
(2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4)
2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,4
(2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4)
2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.

Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Sy i ermene.
Venstre forkant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4 m/p på rundp nr
3, langs venstre forstykke. M-tallet
må være delelig med 2+1.
Strikk 3 cm vr-bord slik: (1. p = vrsiden) Strikk 1 kantm, 1 vr, * 1 r, 1
vr*, gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm.
Fell av med r og vr m.
Høyre forkant:
Strikk som venstre, men med (6) 7
(7) 8 (8) 9 knapphull jevnt fordelt
etter 1½ cm. Det nederste ca 1 cm
fra kanten,
det
øverste
i
halskanten som strikkes til slutt.
Knapphull: Strikk 2 r/vr sm, 2 kast,
2 vridd r/vr sm. På neste p strikkes
det foran og bak i kastet.
Fell av med r og vr m.
Halskant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på rundp nr
3, langs halsen. M-tallet må være
delelig med 2+1. Strikk 3 cm vrbord som på forstykkene. Husk det
siste knapphullet.
Fell av med r og vr m.
Sy i knapper.

Nr 14

JAKKE
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Jakke med struktur og broderi
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 68 (72) 76 (80) 86
cm
Hel lengde: (40) 44 (48) 52 (56) 60
cm
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Lys lyng 4622: (250) 300 (350)
350 (400) 450 gram
Til broderi:
Cerise 4627: 50 gram alle str
Petrol 6554: 50 gram alle str
Hvit 1002: 50 gram alle str
Tilbehør:
(6) 6 (6) 7 (7) 7 knapper
Hjelmtvedt K300973
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5
Strikkefasthet:
19 m mønsterstrikk på p nr 5 = 10
cm
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r

For- og bakstykke:
Legg opp (116) 120 (128) 136
(144) 156 m med lys lyng på rundp
nr 4½, og strikk 6 cm vr-bord frem
og tilbake (1. p = vr-siden) 1
kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra **, slutt med 1 kantm. På siste p fra
vr-siden økes (1) 3 (3) 3 (3) 1 m
jevnt fordelt = (117) 123 (131) 139
(147) 157 m.
Sett et merke i hver side med (28)
29 (31) 33 (35) 37 m til hvert
forstykke, og (61) 65 (69) 73 (77)
83 m til bakstykke.

Skift til rundp nr 5, og strikk videre
med denne inndeling:
Strikk 1 kantm, 2 m diagram A,
diagram B (20 m – øk til 24 m på
1. p), (71) 77 (85) 93 (101) 111 m
diagram A, diagram B, 2 m
diagram A (strikk de 2 siste m i
diagrammet), 1 kantm.
Strikk til arb måler (28) 31 (34) 37
(40) 43 cm.
Fell 2 m i hver side (1 m på hver
side av merket), og strikk hver del
for seg.
Bakstykke:
= (59) 63 (67) 71 (75) 81 m.
Fortsett frem og tilbake med
mønster etter diagram A.
Fell ytterligere 2,1,1 m i hver side
annenhver p til ermehull.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 58 cm. Sett de midterste (17)
17 (19) 19 (21) 23 m på en hj.p til
nakke, og strikk hver side ferdig
for seg.
Fell videre mot nakken annenhver
p 1,1 m = (15) 17 (18) 20 (21) 23
skulderm.
Strikk til arb måler (40) 44 (48) 52
(56) 60 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Høyre forstykke:
= (31) 32 (34) 36 (38) 40 m.
Fortsett frem og tilbake med
inndeling som før, og fell
ytterligere 2,1,1 m i siden
annenhver p til ermehull. Strikk til
arb måler (34) 38 (42) 46 (50) 54
cm.
Fell (4,2,1,1) 4,1,1,1 (4,2,1,1)
4,2,1,1 (5,2,1,1) 5,2,1,1 m til hals,
samtidig som det strikkes 2 m sm

2 ggr = (17) 19 (20) 22 (23) 25
skulderm.
Strikk til arb måler (40) 44 (48) 52
(56) 60 cm.
Fell av, samtidig som det strikkes
2 m sm 2 ggr.
Venstre forstykke
Strikkes som høyre forstykke, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (32) 32 (36) 36 (40) 40
m med lys lyng på strømpep nr
4½, og strikk 6 cm vr-bord rundt, 2
r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 5 og strikk
mønster
etter
diagram
A,
samtidig som det økes 2 m midt
under erme.
Gjenta økningene hver (2.) 2.
(2½.) 2. (2½.) 2½. cm til i alt (46)
50 (54) 58 (60) 64 m.
Strikk til arb måler (23) 26 (29) 32
(35) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell 2 m midt under erme, og strikk
videre frem og tilbake.
Fell ytterligere 2,1,1 m i hver side
annenhver p.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermer.
Halskant:
Strikk opp ca (60) 64 (68) 72 (76)
80 m langs halsen (inkl m på hj.p)
med lys lyng på rundp nr 4½. Mtallet må være delelig med 4.
Strikk 5 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 1 kantm, 2 vr,
*2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med
1 kantm.

Venstre forkant:
Strikk opp ca (108) 112 (116) 120
(124) 128 m langs forkanten med
lys lyng på rundp nr 4½. M-tallet
må være delelig med 4.
Strikk 4 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) Strikk 1
kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra **, slutt med 1 kantm.
Høyre forkant:
Strikk som venstre forkant, men
med (6) 6 (6) 7 (7) 7 knapphull
jevnt fordelt, det øverste 2 cm fra
kanten, det nederste 3 cm fra
kanten.
Knapphull: Strikk 2 m sm, 2 kast, 2
m sm. På neste p strikkes foran og
bak i kastet.
Sy i knapper.
Broder
mille-fleur
sting
og
knapphulls knuter på forstykker og
ermer (se foto).

LUE
Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år
Garnmengde:
Lys lyng 4622: (100) 100 (150)
gram
Til broderi:
Cerise 4627: 50 gram alle str
Petrol 6554: 50 gram alle str
Hvit 1002: 50 gram alle str
Eller rest fra jakken

Legg opp 26 m med lys lyng på
liten rundp nr 5, og strikk (42) 46
(50) cm frem og tilbake slik: (1. p =
vr-siden) Strikk 1 kantm, 2 r, 9 vr,
2 r, 9 vr, 2 r, 1 kantm. Strikk
diagram B (beg på 2. p i
diagrammet) innenfor 1 kantm i
hver side.
Fell av.
Sy sm opplegg- og avfellingskant.
Strikk opp (80) 88 (96) m med lys
lyng på liten rundp nr 5 rundt
kanten, og strikk 2 cm mønster
rundt etter diagram A.
Skift til rundp nr 4½ og strikk 1 cm
2 r, 2 vr. Strikk 3 cm glattstrikk til
brettekant.
Fell av.
Strikk opp (80) 88 (96) m med lys
lyng på liten rundp nr 5 rundt den

andre kanten, og strikk mønster
rundt etter diagram A.
Strikk til arb måler ca (22) 25 (27)
cm, eller ønsket lengde.
Strikk 2 r sm omg rundt = (40) 44
(48) m.
Strikk 2 r m omg rundt = (20) 22
(24) m.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, stram godt og fest
tråden.
Lag en dusk med lys lyng.
Sy dusken fast i toppen på luen.
Broder
mille-fleur
sting
og
knapphulls knuter (se foto).

Nr 15

OVERSIZE
GENSER
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4-6 (8) 10-12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (67) 79 (90) 101 cm
Hel lengde bakstykke: (43) 49 (55)
60 cm
Hel lengde forstykke: (38) 44 (50)
54 cm
Ermelengde: (20) 25 (30) 30 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
SOFT
ALPAKKA
(80
%
babyalpakka, 20 % akryl, 50 gram
= ca 100 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: (150) 200 (200) 250
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6
Strikkefasthet:
14 m vr-bordstrikk på p nr 6 = 10
cm.
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r

Bakstykke:
Legg opp (49) 57 (65) 73 m på
rundp nr 6 og strikk vr-bord frem og
tilbake slik: (1. p = vr-siden) 1
kantm, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra **, slutt med 1 kantm.
Strikk med denne inndeling til arb
måler ca (43) 49 (55) 60 cm.
OBS! Bakstykket måler 5 cm
lengre enn forstykket.
Sett de midterste (19) 21 (23) 25 m
på en hj.p til nakke, og fell de
resterende (15) 18 (21) 24
skulderm i hver side.

Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykket
til arb måler (34) 40 (45) 49 cm.
Sett de midterste (9) 11 (13) 15 m
på en hj.p til hals.
Strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (38) 44 (50) 54
cm.
Fell de resterende (15) 18 (21) 24
skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (21) 23 (25) 27 m på
rundp nr 6, og strikk vr-bord frem
og tilbake som på bakstykke,
samtidig som det økes 1 m i hver
side hver (5.) 4. (5.) 4. cm til i alt
(27) 31 (35) 39 m.
Strikk til erme måler (20) 25 (30) 30
cm, eller ønsket lengde.
Fell av med r og vr m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy sm ermene.
Sy sm i sidene, men la det gjenstå
en åpning på ca (10) 12 (13) 14 cm
til ermehull øverst, ca 10 cm på
bakstykke, 5 cm på forstykke til
splitt nederst.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (54) 58 (64) 68 m på
rundp nr 6 rundt halsen, inkl m fra
hj.p.
Strikk ca (3) 3 (4) 4 cm glattstrikk
rundt = rullekant.
Fell av.

Nr 16

GENSER
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Genser med raglan og mønster
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 64 (67) 73 (77) 81
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 55
cm
Ermelengde: (25) 28 (31) 34 (37)
40 cm eller ønsket lengde
Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, MINI
DUETT
Garnmengde:
Mørk lyng 4855: (150) 200 (250)
300 (350) 400 gram
Natur 1012: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (168) 172 (180) 196
(208) 220 m med mørk lyng på
rundp nr 2½, og strikk 6 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 3, og strikk
glattstrikk til arb måler (26) 29 (32)
35 (38) 38 cm. Sett et merke i hver
side med (84) 86 (90) 98 (104)
110 m til hver del.
Fell 8 m i hver side (= 4 m på hver
side av merkene) til ermehull.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (50) 52 (54) 58 (62) 62
m med mørk lyng på strømpep nr
2½, og strikk 2 cm vr-bord rundt 1
r, 1 vr.

Skift til strømpep nr 3, og strikk
glattstrikk og diagram A. Tell ut fra
midt på erme hvor diagrammet
beg. Sett et merke rundt første og
siste m = merkem. Øk 1 m på hver
side av merkem.
Gjenta økningene hver (3.) 2½.
(2.) 2½. (2½.) 2. cm til i alt (64) 68
(76) 80 (86) 92 m.
De økte m strikkes etter hvert med
i diagrammet. Etter diagram A,
strikk glattstrikk med mørk lyng til
ermet måler ca (25) 28 (31) 34
(37) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 m midt under ermet.
Strikk et erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke med mørk lyng = (264)
276 (300) 324 (348) 372 m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Omg beg ved det ene merke på
bakstykke.
Strikk glattstrikk og diagram A og
B, tell ut fra midt på bak hvor
diagrammet beg, samtidig som det
felles til raglan ved hvert merke
slik: Strikk 2 r sm etter merke, ta 1
m løst av, 1 r, trekk den løse m
over før merket = 8 m felt.
Fortsett raglanfellingene annenhver
omg til arb måler (34) 38 (41) 45
(49) 50 cm.
Fell av de midterste (12) 14 (14) 16
(16) 18 m på forstykke til hals.
Strikk videre frem og tilbake og fell
3 m i beg av hver p hele tiden,
samtidig som raglanfellingene
fortsetter der det er mulig. Strikk til
arb måler (38) 42 (46) 50 (54) 55
cm.
Fell av.
Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (102) 106 (110) 112
(114) 116 m med mørk lyng på
rundp nr 2½ rundt halsen. M-tallet
må være delelig med 2.
Strikk 6 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Brett halskanten mot vr-siden, og
sy til med løse sting.

