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ALPAKKA BARN
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ALPAKKA ER MYKT OG GODT TIL BÅDE
SMÅ OG STORE BARN. I DENNE KOLLEKSJONEN
HAR VI BRUKT ALPAKKA, MINI ALPAKKA, ALPAKKA
SILKE, SOFT ALPAKKA OG ALPAKKA ULL.
I kolleksjonen finner du både den varme jakken, den fine kjolen og alt det midt i mellom.
Alpakka er deilig varm og ullen klør ikke, noe som gjør den spesielt populær hos mange barn.
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Nr 1

JAKKE
Hefte 1410, Alpakka barn
Jakke med broderi
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 64 (68) 73 cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 cm
Ermelengde: (24) 27 (30) 33 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnmengde:
ALPAKKA ULL
Gråmelert 1042: (200) 250 (300)
350 gram
MINI ALPAKKA
Jadegrønn 7243: 50 gram, til
brodering
Rød 4327: 50 gram, til brodering
Tilbehør:
(6) 6 (7) 8 knapper
Hjelmtvedt
K240743
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (116) 120 (128) 136 m
med gråmelert på rundp nr 4½.
Strikk (3) 3 (4) 4 cm vr-bord frem
og tilbake 1 vr, 1 r innenfor 1
kantm i hver side (1. p = vr-siden).
Skift til rundp nr 5, og strikk
glattstrikk til arb måler (26) 29 (32)
35 cm.
Sett et merke i hver side med (28)
29 (31) 33 til hvert forstykke, og
(60) 62 (66) 70 m til bakstykke.
Fell 6 m i hver side til ermehull (=
3 m på hver side av merkene).
Legg arb til side og strikk ermene.

Ermer:
Legg opp (30) 32 (34) 34 m med
gråmelert på strømpep nr 4½ og
strikk (3) 3 (4) 4 cm vr-bord rundt 1
r, 1 vr. Skift til p nr 5, og strikk
glattstrikk til arb måler 5 cm. Sett
et merke rundt 2 m midt under
erme. Øk 1 m på hver side av
merke. Gjenta økningene hver (3.)
3½. (3½.) 3. cm til i alt (42) 44 (48)
52 m. Strikk til erme måler (24) 27
(30) 33 cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 m midt under erme. Legg
arb til side og strikk et erme til.
Raglan og rundfelling:
Sett all delene inn på rundp nr 5 =
(176) 184 (200) 216 m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Fell til raglan slik: Strikk til 3 m før
merke, ta 1 m r løs av, 1 r, trekk
den løse m over, 2 r, 2 r sm. Fell
på samme måte ved de 3 andre
merkene = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg i
alt (6) 7 (8) 9 ggr = (128) 128
(136) 144 m.
Strikk 2 p r (= 1 rille), 6 p
glattstrikk, 2 p r (= 1 rille).
Strikk glattstrikk og fell slik: 1
kantm, 2 r sm, *2 r, 2 r sm*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 kantm = (96) 96
(102) 108 m.
Strikk (3) 3 (5) 5 p.
Fell slik: 1 kantm, *2 r sm, 1 r*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 r, 2 r sm,
1 kantm = (65) 65 (69) 73 m.
Skift til p nr 4½ og strikk 3 cm vrbord 1 r, 1 vr innenfor 1 kantm i
hver side.
Fell av.
Montering:
Venstre forkant:
Strikk opp ca (75) 83 (91) 99 m på
rundp nr 4½, langs venstre
forkant. M-tallet må være delelig
med 2 + 1. Strikk 2 cm vr-bord
frem og tilbake (1. p = vr-siden) 1
vr *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* p ut.
Fell av med r og vr m.
Høyre forkant:
Strikk som venstre forkant, men
med (6) 6 (7) 8 knapphull jevnt
fordelt på 2. p.
Det nederste ca 2 cm fra nederste
kant,
det
øverste
midt
i
halskanten.
Knapphull:
Strikk 2 m sm, 1 kast.
Sy sm under ermene.

Broder med rød mille-fleur sting
blomst og med jadegrønn knuter i
det
glattstrikkede
feltet
på
bærestykke, se foto.
Sy i knapper.

Nr 2

GENSER
Hefte 1410, Alpakka barn
Genser med fletter og sjalskrage
Oppskrift: Trine Lise Høyseth

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 67 (71) 75 (78) 85
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 58
cm
Ermelengde: (24) 29 (32) 36 (40)
43 cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Grå tweed 1052/Natur tweed
2523: (250) 300 (350) 400 (450)
500 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (148) 156 (164) 172
(180) 196 m på rundp nr 3, og
strikk (5) 5 (5) 6 (6) 6 cm vr-bord
rundt 2 r, 2 vr.
Skift til rundp nr 3½ og strikk slik:
Diagram A, diagram B over (14)
14 (14) 18 (18) 18 m, diagram A,
diagram B over de resterende m =
8 m økt på 1. omg = (156) 164
(172) 180 (188) 204 m.
Strikk med denne inndeling til arb
måler (26) 29 (32) 35 (38) 41 cm.
Strikk neste omg slik:
Strikk diagram A som før til det
gjenstår 4 m, strikk 2 og 2 m sm,
diagram B, strikk 2 og 2 m sm,

strikk omg rundt som før = (152)
160 (168) 176 (184) 200 m.
Strikk neste omg slik:
Strikk 30 m som før, fell (18) 18
(18) 22 (22) 22 m til hals, strikk
(30) 31 (33) 33 (35) 38 m som før,
fell (4) 6 (6) 6 (6) 8 m til ermhull,
strikk (66) 68 (72) 76 (80) 86 m
som før, fell (4) 6 (6) 6 (6) 8 m til
ermehull, slutt med (0) 1 (3) 3 (5) 8
m.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (66) 68 (72) 76 (80) 86 m.
Strikk mønster som før frem og
tilbake, samtidig som det felles til
ermehull i hver side annenhver p
(1,1) 2,1 (2,1,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1)
2,2,1,1,1 m = (62) 62 (62) 66 (72)
72 m.
Strikk til arb måler (36) 40 (44) 48
(52) 56 cm.
Sett de midterste (14) 14 (14) 18
(18) 18 m på en hj.p til nakke, og
strikk hver side for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 1,1 m.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 58 m. Fell de resterende (22)
22 (22) 22 (25) 25 skulderm.
Strikk den andre side på samme
måte, men speilvendt.
Høyre forstykke:
= (30) 31 (33) 33 (35) 38 m.
Strikk frem og tilbake med samme

inndeling, samtidig som det felles
til ermehull i siden annenhver p
(2,1,1) 2,2,1 (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1
(2,1,1) 2,2,1,1,1 m = (26) 26 (26)
26 (31) 31 m.
OBS! Det felles flere m til
ermhullet
på forstykke
enn
bakstykke i de 4 minste str pga
flettemønsteret.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 58 cm.
Fell (4) 4 (4) 4 (6) 6 m jevnt fordelt
over flettene = (22) 22 (22) 22 (25)
25 skulderm.
Fell av.
Venstre forstykke:
= (30) 31 (33) 33 (35) 38 m.
Strikk som høyre, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (36) 40 (40) 44 (44) 48
m på strømpep nr 3, og strikk (5) 5
(5) 6 (6) 6 cm vr-bord rundt 2 r, 2
vr.
Skift til strømpep nr 3½, og sett et
merke rundt de 2 første m på omg
= merkem som hele tiden strikkes i

glattstrikk, de øvrige m strikkes
med diagram B til arb måler (7) 7
(7) 8 (8) 10 cm.
Øk 1 m på hver side av merkem.
Fortsett med diagram, og gjenta
økningen på hver 3. cm i alt (6) 6
(8) 8 (10) 10 ggr = (48) 52 (56) 60
(64) 68 m.
De økte m strikkes med diagram B
etter hvert.
Strikk til arb måler (24) 29 (32) 36
(40) 43 cm, eller til ønsket lengde.
Fell (4) 6 (6) 6 (6) 8 m under erme
til ermehull (= merkem + (1) 2 (2) 2
(2) 3 m på hver side).
Strikk mønster som før frem og
tilbake, samtidig som det felles til
ermetopp i hver side annenhver p
(2,2,1,2,2,3)
2,2,1,2,2,3
(2,2,1,1,1,2,2,3)
2,2,1,1,1,2,2,3
(2,2,1,1,1,2,2,3) 2,2,2,1,1,1,2,2,2,3
m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene og sy i ermer.
Krage:
Beg fra r-siden nede langs høyre
side av halsen på rundp nr 3.
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs hver
side av halsen, og ca (20) 20 (20)
22 (22) 22 m langs nakken (inkl m
på hj.p).
Strikk 2 p r frem og tilbake,
samtidig som m-tallet reguleres til
(84) 88 (96) 104 (112) 120 m på
siste p.
Strikk vr-bord slik: (1. p = vr-siden)
1 kantm, *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*,
slutt med 2 vr og 1 kantm.
Strikk med denne inndeling til
kragen måler 4 cm.
Øk fra r-siden 1 m i hver av de
midterste (9) 10 (10) 10 (12) 12
feltene med r m (= 3 r, 2 vr).
Strikk r over r og vr over vr til
kragen måler (8) 8 (8) 10 (10) 10
cm.
Fell av med r og vr m.
Legg venstre side av kragen over
høyre side og sy til langs de felte
m midt foran.

Nr 3

FINLANDSHETTE
Hefte 1410, Alpakka barn
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4-6 år
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Ny oker 2355: 100 gram, alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 cm

Mønster til krave:
Strikk rundt.
1. omg: *6 vr, 1 r*, gjenta fra *-*
omg rundt.
2. omg: *6 vr, ta 1 m løs av*,
gjenta fra *-* omg rundt.
Gjenta 1. og 2. omg.

Legg opp (161) 175 m på rundp nr
3½, og strikk 2 cm mønster til
krave.
Fell ved å strikke 3. og 4. m vr sm i
hver felt med vr m = (138) 150 m.
Strikk mønster som før, men med
5 vr m til arb måler 5 cm.
Fell ved å strikke 2. 3. og 4. m vr
sm i hvert felt med vr m = (92) 100
m. Strikk som m viser til arb måler
7 cm.
Skift til rundp nr 2½, og strikk
ytterligere (7) 8 cm.
Skift til rundp nr 3½.
Sett de midterste (19) 21 m på en
hj.p, og strikk frem og tilbake over
de resterende (73) 79 m slik:
Strikk (26) 28 m vr-bord, øk jevnt
fordelt til (28) 35 m over de neste
(21) 23 m, samtidig som det

strikkes diagram over disse (28)
35 m, slutt med (26) 28 m vr-bord.
Strikk med denne inndeling til arb
måler (24) 26 cm.
Fell de ytterste (26) 28 m i hver
side
løst
av,
og
strikk
flettemønster over de resterende
(28) 35 m til arb måler samme
lengde som avfellingskantene i
hver side.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Sy pent til langs hver side.
Kant rundt hetten:
Strikk opp (94) 104 m rundt hetten
på rundp nr 2½, og strikk 2 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Fell løst av med r og vr m.

Nr 4

LUE
Hefte 1410, Alpakka barn
Ribb lue me/uten dusk
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Marine 5575: 100 gram alle str
eller
Mellombrun melert 2652: 100
gram alle str
eller
Marineblå tweed 5574: 100 gram
alle str
Tilbehør:
Marine lue:
Pompon
Mellombrun melert lue:
Pelsdusk mørk brun
Veiledende pinner:
Liten rundp nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Legg opp (92) 96 (100) 104 (108)
108 m på rundp nr 3½, og strikk
(20) 21 (23) 25 (26) 28 cm vr-bord
rundt 2 r, 2 vr.
Strikk 1 omg og fell slik: Strikk *2 r,
2 vr sm*, gjenta fra *-* omg rundt =
(69) 72 (75) 78 (81) 81 m.
Strikk 4 omg, 2 r, 1 vr.
Strikk 1 omg og fell slik: Strikk 1 r,
*1 r, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt. Slutt med å strikke første m
r sm med siste m = (46) 48 (50) 52
(54) 54 m
Strikk 3 omg glattstrikk.
Strikk 2 r sm omg rundt = (23) 24
(25) 26 (27) 27 m.
Strikk 3 omg glattstrikk.

Strikk 2 r sm omg rundt, ved 3 m
igjen av omg strikk 3 r sm = (11)
12 (12) 13 (13) 13 m.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom de resterende m, og fest
den godt.
Montering:
Sy på dusk.

Nr 5

JAKKE OG
LEGGVARMERE
Hefte 1410, Alpakka barn
Jakke med mønster og
bærstykke
Oppskrift: Trine Lise Høyseth

rundt

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 67 (71) 76 (80) 85
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 58
cm
Ermelengde: (24) 27 (31) 34 (38)
41 cm, eller ønsket lengde
Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde

Garnmengde:
Gråmelert 1042: (200) 200 (250)
250 (300) 350 gram
Natur 1012: (50) 50 (100) 100
(100) 100 gram
Bringebærrød 4327: 50 gram
Inkblå 6063: 50 gram
Tilbehør:
(7) 7 (7) 8 (8) 8 knapper
Hjelmtvedt K240466
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

For- og bakstykke:
Legg opp (176) 192 (204) 220
(232) 244 m med gråmelert på
rundp nr 2½. Strikk (4) 4 (5) 5 (6) 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.
Legg opp 5 nye m på slutten av
omg (= oppklipps-m, som ikke er
med i mønster eller oppgitt m-tall).
Skift til rundp nr 3, strikk 1 omg
glattstrikk rundt, samtidig som det
felles (12) 16 (16) 20 (20) 20 m
jevnt fordelt = (164) 176 (188) 200
(212) 224 m.
Sett et merke i hver side med (40)
43 (46) 49 (52) 55 m til hvert
forstykke og (84) 90 (96) 102 (108)
114 m til bakstykke.
Strikk glattstrikk rundt til arb måler
(25) 28 (31) 34 (37) 40 cm.
Fell 10 m i hver side til ermehull (5
m på hver side av merkene).
Legg arb til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (44) 48 (48) 52 (52) 52
m med gråmelert på strømpep nr
2½, og strikk (4) 4 (5) 5 (6) 6 cm
vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 3 og sett et
merke rundt første og siste m =

merkem.
Strikk diagram A.
Fortsett
med
glattstrikk
og
gråmelert, samtidig når arb måler
8 cm, økes det 1 m på hver side
av merkem.
Gjenta økningene hver (1½.) 1½.
(1½.) 2. (2.) 2. cm i alt (10) 11 (12)
13 (15) 16 ggr = (64) 70 (72) 78
(82) 84 m.
Strikk til arb måler (24) 27 (31) 34
(38) 41 cm, eller ønsket lengde.
Fell 10 m midt under ermet
(merkem + 4 m på hver side).
Legg arb til side, og strikk et erme
til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn over de felte m på
for- og bakstykke = (252) 276
(292) 316 (336) 352 m.
Strikk (1) 4 (8) 4 (7) 11 omg
glattstrikk, samtidig som m-tallet
reguleres til = (253) 277 (289) 313
(337) 349 m på første omg.
Strikk diagram B, beg ved pil for

valgt str, og fell som vist i
diagrammet = (85) 93 (97) 105
(113) 117 m.
Arb måler ca (38) 42 (46) 50 (54)
58 cm.
Sett m på en hj.p.
Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer på hver
side av midterste oppklippsm midt
foran.
Klipp
opp
mellom
sømmene.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p med
gråmelert på rundp nr 2½ langs
venstre forkant = ca (104) 112
(124) 136 (144) 156 m.
OBS! M-tallet må være delelig
med 4.
Strikk 2½ 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 forkant, men
med (7) 7 (7) 8 (8) 8 knapphull
jevnt fordelt på 5. p. Det nederste
ca 2 cm fra oppleggskant, det
øverste i halskanten som strikkes
til slutt.
Knapphull: Fell 2 m som legges
opp igjen på neste p.
Brett inn klippekanten og sy den til
med skjulte sting.
Strikk ev belegg som sys over
klippekanten.
Halskant:
Sett m fra hj.p på rundp nr 2½, og
strikk opp 6 m langs hver forkant
med gråmelert. Strikk 1 p r,
samtidig som m-tallet reguleres til
(94) 104 (108) 116 (124) 128 m.
Strikk 3 cm vr-bord slik: (1. p = rsiden) 1 kantm, 2 r, *2 vr, 2 r*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kantm.
Husk siste knapphull etter 1 cm.
Fell av med r og vr m.
Sy sm under ermene.
Sy i knappene.

LEGGVARMERE
Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år
Lengde:
(24) 30 (36) cm
Garnmengde:
Gråmelert 1042: (50) 100 (100)
gram
Natur 1012: (50) 50 (50) gram
Bringebærrød 4327: 50 gram, eller
rest
Inkblå 6063: 50 gram, eller rest
Legg opp (60) 60 (72) m med
gråmelert på strømpep nr 2½.
Strikk (4) 5 (6) cm vr-bord rundt 2
r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 3, og strikk
diagram, beg ved pil for valgt str,
samtidig som det på siste omg
felles (8) 4 (8) m jevnt fordelt =
(52) 56 (64) m.
Strikk med gråmelert til arb måler
(20) 25 (30) cm.
Skift til strømpep nr 2½, og strikk
(4) 5 (6) cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.
Strikk en leggvarmer til på samme
måte.

Nr 6

KORTBUKSE
Hefte 1410, Alpakka barn
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Livvidde: (52) 55 (59) 62 (65) 68
cm
Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Marineblå 5575: (150) 150 (200)
200 (250) 300 gram
Tilbehør:
Elastikk i passe lengde
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Beg øverst i livet:
Legg opp (140) 148 (160) 168
(176) 184 m på rundp nr 2½, og
strikk 4 cm glattstrikk rundt til
brettekant.
Skift til rundp nr 3 og strikk 1 p
glattstrikk, samtidig som det økes
(16) 16 (18) 18 (20) 20 m jevnt
fordelt = (156) 164 (178) 186 (196)
204 m.
Alle mål tas herfra.
Strikk 4 cm vr-bord 1 r, 1 vr.
Strikk 1 p glattstrikk, samtidig
som det felles (16) 16 (18) 18 (20)
20 m jevnt fordelt = (140) 148
(160) 168 (176) 184 m.
Sett et merke midt bak.
Strikk buksen høyere bak slik: Beg
ved merke og strikk 7 m, vend, 1
kast, strikk 14 m, vend, 1 kast,
strikk til 7 m etter forrige vending,
samtidig som kastet strikkes sm

med neste m (for å unngå hull), i
alt 4 ggr på hver side.
Sett et merke i hver side med (70)
74 (80) 84 (88) 92 m til hver del.
Fortsett med glattstrikk over alle
m, samtidig som det økes 1 m på
hver
side
av
sidemerkene,
annenhver p i alt 4 ggr = (156) 164
(176) 184 (192) 200 m.
Strikk til arb måler (15) 16 (16) 17
(17) 18 cm.
Sett et merke rundt 2 m midt foran
og midt bak.
Øk 1 m på hver side av merke
midt foran og midt bak annenhver
omg i alt (6) 7 (8) 9 (10) 11 ggr =
(180) 192 (208) 220 (232) 244 m.
Del arb midt foran og midt bak og
strikk hvert ben for seg = (90) 96
(104) 110 (116) 122 m.
Fortsett
rundt
i
glattstrikk,
samtidig som det felles 2 m på
innsiden av benet hver 4. omg til
det gjenstår (80) 84 (88) 92 (96)
100 m.
Strikk til benet måler (8) 9 (11) 12
(13) 14 cm.
Skift til strømpep nr 2½, og strikk
(3) 3 (3) 4 (4) 4 cm vr-bord 1 r, 1
vr.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Sy sm i skrittet.
Brett brettekanten mot vr-siden, og
sy til med skjulte sting. Trekk en
elastikk i løpegangen.

Nr 6

GENSER
Hefte 1410, Alpakka barn
Raglangenser med mønster
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 64 (67) 71 (78) 80
cm
Hel lengde: ca (39) 43 (47) 51 (55)
56 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, ALPAKKA SILKE
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Natur 1012: (150) 150 (200) 250
(250) 300 gram
Inkblå 6063: (50) 100 (100) 100
(100) 150 gram
Lys blå 6511: (50) 50 (100) 100
(100) 150 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (184) 192 (198) 212
(232) 238 m med inkblå på rundp
nr 2½, og strikk (5) 5 (6) 6 (6) 6 cm
vr-bord rundt 1 r, 1 vr slik: Strikk 1
omg inkblå, 4 omg natur, 2 omg
inkblå, strikk videre med natur.
Strikk 1 omg glattstrikk samtidig
som det felles (16) 18 (18) 20 (22)
22 m jevnt fordelt = (168) 174
(180) 192 (210) 216 m.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
med (83) 86 (89) 95 (104) 107 m
til hver del.

Skift til rundp nr 3, og strikk
diagram til arb måler (25) 28 (31)
34 (37) 37 cm.
Fell 7 m i hver side (merkem + 3 m
på hver side) til ermehull.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (50) 52 (54) 58 (62) 62
m med inkblå på strømpep nr 2½,
og strikk vr-bord rundt som på forog bakstykke.
Sett et merke rundt første m =
merkem.
Skift til strømpep nr 3, og strikk
diagram.
Øk 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (4.) 4. (3.)
3. (3.) 3. cm til i alt (60) 64 (70) 76
(80) 86 m.
Strikk til ermet måler ca (25) 28
(31) 34 (37) 40 cm, eller ønsket
lengde. Slutt med samme omg
som på for og bakstykke.
Fell 7 m midt under ermet. Strikk
et erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (260) 274 (292) 316
(342) 360 m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Fortsett med diagram, samtidig
som det felles til raglan ved hvert
merke slik: Strikk til 2 m før første
merke, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den
løse m over, 2 r sm = 8 m felt.
Fortsett med fellingene annenhver
omg i alt (13) 15 (16) 17 (18) 19
ggr.
Fell av de midterste (12) 14 (14) 16
(16) 18 m på forstykke til hals.
Strikk omg rundt, klipp av tråden og
beg på ny ved halsen.
Strikk frem og tilbake, og fell videre
3 m i beg av hver p hele tiden,
samtidig som raglanfellingene
fortsetter der det er mulig til det er
felt i alt (21) 23 (25) 27 (28) 30 ggr
på bakstykke.
Fell av.
Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (102) 106 (110) 112
(114) 116 m med natur på rundp

nr 2½. M-tallet må være delelig
med 2.
Strikk vr-bord rundt 1 r, 1 vr slik:
(4) 5 (5) 5 (6) 6 omg natur, 2 omg
inkblå, 4 omg natur, 12 omg
inkblå.
Fell av med r og vr m.
Brett halskanten dobbel mot vrsiden, og sy til med løse sting.

Nr 7

GUTTEGENSER
Hefte 1410, Alpakka barn
Genser med raglan og rundt
bærestykke
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 67 (71) 76 (80) 85
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 58
cm
Ermelengde: (25) 27 (32) 35 (38)
42 cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Blåmelert 6221: (200) 250 (250)
300 (300) 350 gram
Oker 2355: 50 gram alle str
Inkblå 6063: 50 gram alle str
Natur 1012: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (136) 148 (156) 168
(176) 188 m med blåmelert på
rundp nr 3 og strikk (4) 4 (5) 5 (5)
6 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
= (67) 73 (77) 83 (87) 93 m
mellom merkene.
Skift til rundp nr 3½ og strikk
glattstrikk til arb måler (25) 28 (31)
34 (37) 40 cm.
Fell 9 m i hver side til ermehull (=
merkem + 4 m på hver side).
Legg arb til side og strikk ermer.

Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) 42 (44) 46
m med blåmelert på strømpep nr
3, og strikk (4) 4 (5) 5 (5) 6 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 3½.
Sett et merke rundt første m =
merkem.
Strikk glattstrikk, samtidig som
det økes 1 m på hver side av
merkem hver (4.) 4½. (4½.) 5.
(4½.) 3½. cm til i alt (46) 48 (52)
54 (58) 64 m.
Strikk til ermet måler (25) 27 (32)
35 (38) 42 cm, eller ønsket lengde.
Fell 9 m midt under erme (=
merkem + 4 m på hver side).
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.
Bærestykke:
Strikk ermene inn over de felte m
på for- og bakstykke = (192) 208
(224) 240 (256) 280 m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Fell til raglan slik: *Strikk 2 r sm,
strikk til 2 m før merket, ta neste m
løs av, 1 r, trekk den løse m over*.
Gjenta fra *-* omg rundt = 8 m felt.
Gjenta raglanfellingen annenhver
omg til det er felt i alt (8) 9 (10) 11
(13) 15 ggr = (128) 136 (144) 152
(152) 160 m.
Strikk diagram. Når diagrammet
er stikket ferdig, gjenstår det (88)
92 (96) 100 (100) 104 m på omg.
Skift til blåmelert, og strikk (4) 4 (6)
6 (6) 6 omg glattstrikk.
La m være på p til halskant.

Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Skift til rundp nr 3 og strikk (5) 6
(6) 7 (7) 7 cm vr-bord rundt 1 r, 1
vr.
Fell løst av.
Brett halskanten dobbel mot vrsiden og sy til med skjulte sting.

Nr 8

JAKKE
Hefte 1410, Alpakka barn
Jakke med raglanfelling og flette
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 65 (68) 73 (78) 82
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 56
cm
Ermelengde: (26) 30 (33) 36 (39)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, SISU
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Gråmelert 1042: (150) 200 (200)
250 (300) 350 gram
Tilbehør:
(5) 6 (7) 8 (8) 9 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (165) 171 (181) 193
(207) 219 m på rundp nr 2½, og
strikk (8) 9 (10) 11 (12) 13 cm vrbord frem og tilbake slik: 1 kantm,
*1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med
1 vr, 1 kantm.
Sett et merke i hver side med (40)
42 (44) 47 (50) 54 m til hvert
forstykke, og (85) 87 (93) 99 (107)
111 m til bakstykke.
Skift til rundp nr 3, og strikk
glattstrikk til arb måler (26) 29 (32)
35 (38) 39 cm.
Fell 8 m i hver side (= 4 m på hver
side av merkene) til ermehull.
Legg arb til side og strikk ermene.

Ermer:
Legg opp (48) 50 (52) 54 (56) 58
m på strømpep nr 2½, og strikk (8)
9 (10) 11 (12) 13 cm vr-bord rundt
1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 3 og strikk
glattstrikk.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (3½.) 3.
(2½.) 2½. (2.) 2. cm til i alt (58) 64
(68) 74 (80) 86 m.
Strikk til erme måler (26) 30 (33)
36 (39) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 m midt under erme.
Legg arb til side, og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (249) 267 (285) 309
(335) 359 m.
Sett et merke rundt 2 m i hver
sammenføyning = merke.
Strikk glattstrikk frem og tilbake og
fell til raglan (fra r-siden) ved hvert
merke slik: Strikk til 3 m før merke,
ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m
over, 1 vr, strikk en flettevridning
uten hj.p slik: (Strikk andre m r
foran første m, strikk første m r, la
m gli av p), 1 vr, 2 r sm = 8 m felt.
Gjenta raglanfellingene annenhver
p i alt (13) 15 (16) 17 (18) 19 ggr.
Fortsett med raglanfellingene og
fell de ytterste (5) 6 (7) 8 (9) 10 m i
hver side til hals.
Fell videre 3 m i beg på hver p
hele
tiden,
samtidig
som
raglanfellingene fortsetter der det
er mulig til det er felt i alt (21) 23
(25) 27 (29) 30 ggr på bakstykke.
Fell av.
Montering:
Sy sm under ermene.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs
venstre forstykke, og reguler mtallet til ca (95) 103 (113) 117
(121) 125 m.
M-tallet må være delelig med 2+1.
Strikk 2 cm vr-bord frem og tilbake
slik: 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 vr, 1 kantm.
Høyre forkant:
Strikk på samme måte som
venstre forkant, men med (5) 6 (7)
8 (8) 9 knapphull jevnt fordelt etter
1 cm.

Det nederste ca 2 cm fra kanten,
det øverste i halskanten som
strikkes til slutt.
Knapphull: Fell 2 m som legges
opp igjen på neste p.
Fell av med r og vr m.
Halskant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs
halsen, og reguler m-tallet til ca
(89) 93 (97) 101 (105) 109 m. Mtallet må være delelig med 2+1.
Strikk 3 cm vr-bord som på
forkantene.
Husk knapphull.
Fell av med r og vr m.
Sy i knapper.

Nr 8

SHORTS
Hefte 1410, Alpakka barn
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Livvidde: (50) 53 (58) 61 (63) 66
cm
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, SISU
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Gråmelert 1042: (50) 100 (100)
150 (150) 200 gram
Tilbehør:
(3) 4 (4) 4 (5) 5 knapper
Elastikk i passe lengde
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Beg øverst i livet:
Legg opp (132) 140 (152) 160
(168) 176 m på rundp nr 2½, og
strikk 4 cm glattstrikk frem og
tilbake til brettekant.
Skift til rundp nr 3 og strikk 1 p
glattstrikk, samtidig som det økes
(15) 15 (17) 17 (19) 19 m jevnt
fordelt = (147) 155 (169) 177 (187)
195 m.
Alle mål tas herfra.
Strikk 4 cm vr-bord frem og tilbake
slik: 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 vr, 1 kantm.
Strikk 1 p glattstrikk, samtidig
som det felles (15) 15 (17) 17 (19)
19 m jevnt fordelt = (132) 140
(152) 160 (168) 176 m.
Sett et merke midt bak.
Strikk shortsen høyere bak slik:
Beg ved merke og strikk 7 m,

vend, 1 kast, strikk 14 m, vend, 1
kast, strikk til 7 m etter forrige
vending, samtidig som kastet
strikkes sm med neste m (for å
unngå hull), i alt 4 ggr på hver
side.
Sett et merke i hver side med (68)
72 (78) 82 (86) 90 m til bak, og
(32) 34 (37) 39 (41) 43 m til hver
forside.
Fortsett med glattstrikk over alle
m, samtidig som det økes 1 m på
hver side av merkene, annenhver
p i alt 4 ggr = (148) 156 (168) 176
(184) 192 m.
Strikk til arb måler (12) 13 (14) 15
(16) 16 cm.
Legg opp 4 nye m i slutten av p og
strikk rundt.
Sett et merke rundt 2 m midt foran
og midt bak.
Strikk glattstrikk rundt til arb måler
(15) 16 (16) 17 (17) 18 cm.
Øk 1 m på hver side av merke
midt foran og midt bak annenhver
omg i alt (5) 6 (7) 8 (9) 10 ggr =
(172) 184 (200) 212 (224) 236 m.
Del arb midt foran og midt bak og
strikk hvert ben for seg = (86) 92
(100) 106 (112) 118 m.
Fortsett
rundt
i
glattstrikk,
samtidig som det felles 2 m på
innsiden av benet annenhver omg
til det gjenstår (76) 80 (84) 88 (96)
108 m.
Strikk til benet måler (4) 4 (5) 5 (6)
6 cm.
Strikk (3) 3 (4) 4 (5) 5 cm
diagram.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Sy sm i skrittet.
Gylf, knappekant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs høyre
side i splitten, opp til brettekanten.
M-tallet må være delelig med 2+1.
Strikk 2 cm vr-bord frem og tilbake
slik: 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta fra
*-* p ut, slutt med 1 vr, 1 kantm.
Fell av med r og vr m.
Gylf, knapphullskant:
Strikk som høyre side, men med
(3) 4 (4) 4 (5) 5 knapphull jevnt
fordelt etter 1 cm.
Det øverste og nederste ca 1 cm
fra kant.
Knapphull: Fell 2 m, som legges
opp igjen på neste p.
Brett inn belegget mot vr-siden, og
sy til med skjulte sting. Trekk en

elastikk gjennom løpegangen, og
fest gode i hver side.
Sy i knapper.

Nr 9

GENSER
Hefte 1410, Alpakka barn
Genser i halvpatent med raglan
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 64 (68) 73 (78) 82
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, ALPAKKA SILKE
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Jadegrønn 7243: (250) 300 (300)
350 (400) 450 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
22 m halvpatent og 40 omg på p
nr 3 = 10 X 10 cm
Patentm:
Strikk 1 m r i underliggende m
Halvpatent:
1. omg: Strikk *1 vr, patentm*,
gjenta fra *-* omg rundt.
2. omg: Strikk *1 vr, 1 r*, gjenta
fra *-* omg rundt.
Gjenta 1. og 2. omg.

For- og bakstykke:
Legg opp (136) 140 (148) 160
(172) 180 m på rundp nr 2½, og
strikk (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm vr-bord
rundt 1 vr, 1 r. Sett et merke rundt
1 vr m i hver side med (67) 69 (73)
79 (85) 89 m mellom merkem.

Skift til rundp nr 3, og strikk
halvpatent til arb måler (27) 30
(33) 36 (39) 39 cm.
Fell 3 m i hver side til ermehull (=
merkem + 1 patentm på hver
side), slutt med 2. omg.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (34) 36 (38) 40 (42) 44
m på strømpep nr 2½, og strikk vrbord rundt som på for- og
bakstykke. Skift til strømpep nr 3.
Strikk halvpatent, beg med 1 vr,
og sett et merke rundt denne m =
merkem.
Strikk til arb måler (5) 5 (5) 6 (6) 6
cm. Øk 1 m på hver side av
merkem.
Gjenta økningene hver (3½.) 3.
(2½.) 2½. (3.) 3. cm i alt (6) 8 (10)
10 (10) 12 ggr = (46) 52 (58) 60
(62) 68 m. De økte m strikkes i
halvpatent.
Strikk til arb måler (25) 28 (31) 34
(37) 40 cm, eller ønsket lengde,
slutt med 2. omg.
Fell 3 m midt under erme (merkem
+ 1 patentm på hver side).
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (216) 232 (252) 268
(284) 304 m på rundp nr 3.
Strikk 1 omg halvpatent, samtidig
som det økes 1 m i hver
sammenføyning = 4 m økt. Sett et
merke rundt de økte m = merke-m
patent.
Omg beg med merke-m på
bakstykke.
Strikk 1 omg.
Fell til raglan slik: Strikk merke-m,
1 vr, 3 r sm, *strikk til 4 m før
merke-m, ta 1 m r løst av, 2 r sm,
trekk den løse m over, 1 vr, patentm, 1 vr, 3 r sm*, gjenta fra *-* i alt 3
ggr, strikk til det gjenstår 4 m på
omg, ta 1 m r løst av, 2 r sm, trekk
den løse m over, 1 vr = 16 m felt.
= (204) 220 (240) 256 (272) 292
m.
Gjenta fellingene hver 8. omg i alt
(4) 4 (4) 5 (6) 7 ggr videre hver 6.
omg (3) 4 (5) 5 (5) 5 ggr = (108)
108 (112) 112 (112) 116 m,
samtidig når det gjenstår (2) 2 (2)
3 (3) 3 fellinger, felles de (19) 21

(23) 23 (25) 25 midterste m på
forstykke til hals.
Strikk frem og tilbake og fell videre
i hver side annenhver p (2,1,1,1,1)
2,1,1,1,1 (2,1,1,1,1) 2,1,1,1,1,1
(2,1,1,1,1,1)
2,1,1,1,1,1
m,
samtidig som det felles til raglan
der det er mulig.
Fell av.
Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (104) 108 (112) 116
(120) 124 m 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 dobbel mot vrsiden, og sy til med løse sting.

Nr 10

LANG JAKKE
Hefte 1410, Alpakka barn
Lang jakke med lommer og knapper i
raglan
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 69 (73) 77 (82) cm
Hel lengde: (45) 50 (56) 61 (66)
cm
Ermelengde: (30) 34 (37) 40 (45)
cm, eller ønsket lengde
OBS! ermene brettes utover
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Beige melert 2650: (300) 300
(350) 400 (450) gram
Tilbehør:
(6) 7 (8) 9 (10) knapper
Hjelmtvedt K381956
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
Vr-glattstrikk:
Strikk vr på r-siden, r på vr-siden
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r

For- og bakstykke:
Legg opp (177) 189 (201) 213
(225) m på rundp nr 5, og strikk 1
p r fra vr-siden = rille.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
med (43) 46 (49) 52 (55) m til
hvert forstykke og (89) 95 (101)
107 (113) m til bakstykke =
merkem.
Strikk neste p slik:
Strikk 1 kantm, 1 r, *5 vr, 1 r*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm.
Strikk med denne inndeling til arb
måler (8) 9 (10) 11 (12) cm.

Fell fra r-siden ved å strikke 2 vr
sm i beg på hvert andre felt med
vr m = (14) 15 (16) 17 (18) m felt.
Strikk som m viser til arb måler
(16) 18 (20) 22 (24) cm.
Fell ved å strikke 2 vr sm i beg på
de resterende feltene med vr m =
(15) 16 (17) 18 (19) m felt, og det
er 4 vr m i hvert felt med vr m.
Strikk som m viser til arb måler
(24) 27 (30) 33 (36) cm.
Fell ved å strikke 2 vr sm i slutten
på hvert andre felt med vr m =
(14) 15 (16) 17 (18) m felt.
Strikk som m viser til arb måler
(32) 36 (40) 44 (48) cm.
Fell ved å strikke 2 vr sm i slutten
på de resterende feltene med vr m
= (15) 16 (17) 18 (19) m felt, og
det er 3 vr m i hvert felt med vr m
= (119) 127 (135) 143 (151) m.
Strikk til arb måler (33) 37 (42) 46
(50) cm.
Fell 5 m i hver side til ermehull (=
merkem og 2 m på hver side).
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Ermene strikkes i glattstrikk, og
vrenges med vr-siden ut ved
felling til raglan.
Legg opp (32) 34 (36) 36 (38) m
på strømpep nr 4½, og strikk 8 cm
vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Sett et merke rundt første m =
merkem.
Skift til strømpep nr 5.
Strikk glattstrikk, samtidig som
det økes 1 m på hver side av
merkem.
Gjenta økningene ca hver (7.) 6½.
(7.) 5. (6.) cm til i alt (38) 42 (44)
48 (50) m.
Strikk til erme måler (30) 34 (37)
40 (45) cm, eller ønsket lengde.
Fell 5 m midt under erme (=
merkem og 2 m på hver side).
Legg arb til side, og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Vreng ermene med vr-siden ut, og
strikk ermene inn på for- og
bakstykke, samtidig som det
strikkes 2 m vr sm ved hver
sammenføyning til merkem =
(171) 187 (199) 215 (227) m.
Sett et merke rundt merkem som
strikkes hele tiden vr.
Strikk vr-glattstrikk over ermem,
de øvrige m strikkes med samme
inndeling som før, der det er mulig.

Fell til raglan på neste p fra r-siden
slik:
Strikk til det gjenstår 2 m før hver
merkem, strikk 2 r sm, 1 vr, ta 1 m
løs av, 1 r, trekk den løse m over =
8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver p i alt
(9) 11 (12) 12 (13) ggr.
Fell de ytterste (3) 3 (3) 4 (4) m i
hver side til hals.
Fell videre 2 m i beg på hver p
hele tiden, samtidig som det felles
til raglan som før der det er mulig,
til det er felt i alt (14) 16 (17) 18
(20) ggr over bakstykkets m.
Sett m på en hj.p til hals.
Montering:
Sy sm under ermene.
Venstre forkant:
Strikk opp ca (75) 87 (99) 105
(115) m på rundp nr 4½ langs
venstre forstykke.
M-tallet må være delelig med 2+1.
Strikk 7 p vr-bord frem og tilbake
slik: 1 kantm, 1 vr, *1 r, 1 vr*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kantm.
Fell av med r og vr m.
Høyre forkant:
Legg opp og strikk som venstre
forkant, men på 4. p strikkes det
(6) 7 (8) 9 (10) knapphull jevnt
fordelt.
Det nederste ca 3 cm fra
oppleggskanten, det øverste i
halskanten som strikkes til slutt.
Knapphull: Strikk 2 m r sm, 1 kast.
Halskant:
Strikk opp ca (77) 79 (81) 85 (89)
m langs halsen på rundp nr 4½,
inkl m på hj.p.
M-tallet må være delelig med 2+1.
Strikk 7 p vr-bord som langs
venstre forkant. Husk knapphull på
4. p i høyre side.
Lommer:
Legg opp (15) 17 (19) 21 (23) m
på p nr 5. Strikk 1. p r.
Strikk
videre
vr-glattstrikk
innenfor 1 kantm i hver side til arb
måler (8) 9 (10) 11 (12) cm.
Skift til p nr 4½, og strikk ca 1½
cm vr-bord slik: 1 kantm, 1 r, *1 vr,
1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Fell av med r og vr m.
Strikk en lomme til på samme
måte.
Sy i knapper.
Sy en lomme på hvert forstykke,
se foto.
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BUKSE
Hefte 1410, Alpakka barn
Bukse i ribb
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(1-2) 4 (6) år
Plaggets mål:
Livvidde: (50) 57 (59) cm
Benlengde: (38) 44 (51) cm, eller
ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Inkblå 6063: (200) 250 (300) gram
Tilbehør:
Elastikk til løpegang i livet
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Beg øverst i livet.
Legg opp (110) 126 (130) m på
rundp nr 3½, og strikk 4½ cm vrbord rundt 1 r 1 vr.
(Kanten brettes dobbel mot vrsiden
til
løpegang
under
montering).
Sett et merke i hver side med (55)
63 (65) m til hver del.
Sett et merke rundt 1 m midt foran
og bak = midtm som strikkes hele
tiden r/vr ettersom m viser.
Strikk buksen høyere bak slik:
Beg fra midtm midt bak, strikk 9 m
vr-bord, vend, strikk 17 m vr-bord,
vend og strikk 8 m mer for hver
gang i alt (4) 4 (4) ggr på hver side
av midtm.
Fortsett vr-bord rundt over alle m,
samtidig som det økes 1 m på
hver side av midtm midt bak og

midt foran hver 4. cm i alt (3) 3 (4)
ggr = (122) 138 (146) m. Strikk til
arb måler (19) 20 (22) cm, målt
midt foran.
Øk 1 m på hver side av midtm
foran og bak.
Gjenta økningene annenhver omg
i alt (5) 6 (6) ggr = (142) 162 (170)
m.
Del arb midt foran og midt bak
med (71) 81 (85) m til hvert ben
som strikkes ferdig for seg.
Øk 1 m på innsiden av benet =
(72) 82 (86) m.
Sett et merke rundt den økte m =
merkem.
Fell 1 m på hver side av merkem
hver 2. cm til det gjenstår ca (42)
46 (48) m. Strikk til benet måler
(38) 44 (51) cm, eller ønsket
lengde.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Brett kanten i livet mot vr-siden, og
sy til med løse sting.
Trekk
elastikk
gjennom
løpegangen.

Nr 12

KJOLE
Hefte 1410, Alpakka barn
Jakke med broderi
Oppskrift: Trine Lise Høyseth

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (57) 59 (64) 67 cm
Hel lengde: (46) 52 (58) 64 cm,
inkl heklekant
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, SISU
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Inkblå 6063: (150) 200 (200) 250
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk og 31 m mønster
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
1 picot:
Hekle 3 lm, 1 fm i den første lm
Skjørt:
Legg opp (201) 210 (233) 242 m
på rundp nr 2½, og strikk 3 riller
rundt.
Skift til rundp nr 3, og strikk
glattstrikk til arb måler (26) 30 (34)
38 cm.
Skift til rundp nr 2½, og fell slik:
Strikk *2 r, 2 r sm*, gjenta fra *-*
omg rundt, slutt med (1) 2 (1) 2 r =
(151) 158 (175) 182 m. Strikk 3
riller rundt.

Strikk 1 omg r, samtidig som det
økes (25) 26 (25) 26 m jevnt
fordelt (= ca 1 m i hver (6.) 6. (7.)
7. m) = (176) 184 (200) 208 m.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
med (87) 91 (99) 103 m mellom
merkene = merkem.
Skift til rundp nr 3, og strikk
diagram til arb måler (33) 38 (43)
48 cm.
OBS! På 5. omg i diagrammet,
strikkes siste m på 4. omg som
første m på 5. omg for at
mønsteret skal stemme.
Fell 7 m i hver side til ermehull (=
merkem og 3 m på hver side).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (81) 85 (93) 97 m.
Strikk diagram frem og tilbake
(mønster-p må strikkes på rsiden), samtidig som det felles til
ermehull i hver side annenhver p
2,2,1,1,1 m = (67) 71 (79) 83 m.
OBS! Strikk glattstrikk der det ikke
er nok m til helt mønster.
Strikk til arb måler (42) 48 (54) 60
cm.
Fell de midterste (33) 33 (37) 41 m
til nakke, og strikk hver side ferdig
for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 1,1 m.
Strikk til arb måler (44) 50 (56) 62
cm. Sett de resterende (15) 17
(19) 19 skulderm på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (81) 85 (93) 97 m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke til arb måler (39) 44 (50)
55 cm. Fell de midterste (21) 21
(25) 29 m til hals, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 3,2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (44) 50 (56) 62
cm.
Sett de resterende (15) 17 (19) 19
skulderm på en hj.p
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Montering:
Mask eller strikk sm skuldrene.
Heklede kanter:
Hekle kant rundt ermehull og hals
med heklenål nr 3 slik:

Hekle 1 fm i første m, *1 picot,
hopp over ca 1 cm, 1 fm i neste
m*, gjenta fra *-* omg rundt, slutt
med 1 kjm i første fm.
Hekle på samme måte i hver av de
3 rillene under bærestykke, men
hopp over 1 m for hver picot.
Heklet kant nede på skjørtet:
1. omg: Hekle 1 fm i første m på
oppleggskanten, *3 lm, hopp over
1 m, 1 fm i neste m*, gjenta fra *-*
omg rundt, slutt med 1 kjm i første
fm.
OBS! Tilpass slik at det blir et
jevnt antall lm-buer.
2. omg: Hekle 1 lm, 1 fm rundt
første lm-bue, *5 lm, 1 fm i neste
lm-bue, 1 fm i neste lm-bue*,
gjenta fra *-* omg rundt, slutt med
1 kjm i første fm.
3. omg: Hekle rundt hver lm-bue
slik: 1 fm, 5 st, 1 fm.
HÅRBÅND
Garnmengde:
Inkblå 6063: 50 gram, eller rest
Legg opp (75) 80 (85) 90 m på p
nr 2½, og strikk 7 riller.
Fell av.
Montering:
Hekle 1 rad picoter med heklenål
nr 3 slik:
Beg 5 m inn fra kanten på 2. rille,
hekle 1 fm i første m, *1 picot,
hopp over 1 m, 1 fm i neste m*,
gjenta fra *-* til det gjenstår 5 m.
Klipp av garnet og fest tråden.
Hekle på samme måte i de 4 neste
rillene (det hekles i de 5 midterste
rillene, ikke i den første og siste).
Sy en elastisk strikk i hver ende,
tilpass lengden etter barnets hode.

Nr 13

JAKKE

2. p: (= vr-siden) Strikk r over r, vr
over vr innenfor 1 kantm i hver
side.
Gjenta disse 2 p.

Hefte 1410, Alpakka barn
Raglanjakke til barn
Oppskrift: Liv Stangeland

Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 66 (70) 74 (78) 82
cm
Hel lengde: (40) 44 (49) 54 (58) 60
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, ALPAKKA SILKE
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Blå 6063: (200) 250 (250) 300
(350) 400 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Tilbehør:
(5) 6 (6) 6 (6) 7 knapper
Strikkefasthet:
22 m halvpatent og 40 omg på p
nr 3 = 10 X 10 cm
Patentm:
Strikk 1 m r i underliggende m
Halvpatent rundt:
1. omg: Strikk *1 vr, patentm*,
gjenta fra *-* omg rundt.
2. omg: Strikk *1 vr, 1 r*, gjenta
fra *-* omg rundt.
Gjenta 1. og 2. omg.
Halvpatent frem og tilbake:
1. p: (= r-siden) Strikk 1 kantm,
*patentm, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt
med patentm, 1 kantm.

For- og bakstykke:
Legg opp (135) 141 (149) 159
(167) 175 m på rundp nr 2½, og
strikk (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm vr-bord
frem og tilbake slik: 1 kantm, 1 vr,
*1 r, 1vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm (1. p = vr-siden).
Skift til rundp nr 3, og strikk
halvpatent til arb måler (29) 32
(35) 38 (41) 41 cm.
Sett et merke rundt 1 vr m i hver
side med (32) 34 (36) 38 (40) 42
m til hvert forstykke, og (69) 71
(75) 81 (85) 89 m til bakstykke.
Fell 3 m i hver side til ermehull (=
merkem + 1 patentm på hver
side), slutt fra vr-siden.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (34) 36 (38) 40 (42) 44
m på strømpep nr 2½, og strikk (4)
4 (4) 5 (5) 5 cm vr-bord rundt 1 vr,
1 r. Skift til strømpep nr 3. Strikk
halvpatent, beg med 1 vr, og sett
et merke rundt denne m =
merkem.
Strikk til arb måler (5) 5 (5) 6 (6) 6
cm. Øk 1 m på hver side av
merkem.
Gjenta økningene hver (3½.) 3.
(2½.) 2½.(3.) 3. cm i alt (6) 8 (10)
10 (10) 12 ggr = (46) 52 (58) 60
(62) 68 m. De økte m strikkes i
halvpatent.
Strikk til arb måler (25) 28 (31) 34
(37) 40 cm, eller ønsket lengde,
slutt med 2. omg.
Fell 3 m midt under erme (merkem
+ 1 patentm på hver side av den).
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (215) 233 (253) 267
(279) 299 m på rundp nr 3.
Strikk 1 p halvpatent, samtidig
som det økes 1 m i hver
sammenføyning = 4 m økt. Sett et
merke rund de økte m = merkem i
patent.
Strikk 1 p.

Fell til v-hals og raglan slik:
Strikk 1 kantm, 3 r sm, *strikk til 4
m før merkem, ta 1 m r løs av, 2 r
sm, trekk den løse m over, 1 vr, 1
patent, 1 vr, 3 r sm*, gjenta fra *-* i
alt 4 ggr, strikk til det gjenstår 4 m
på p, ta 1 m r løs av, 2 r sm, trekk
den løse m over, 1 kantm (= 20 m
felt).
= (199) 217 (237) 251 (263) 283
m. Gjenta raglanfellingene hver 8.
p i alt (3) 3 (4) 5 (6) 7 ggr, videre
hver 6. p (4) 5 (5) 5 (5) 5 ggr,
samtidig som v-hals fellingene
gjentas hver 6. p i alt (7) 8 (8) 8 (9)
9 ggr.
Sett de resterende m på en hj.p.
Montering:
Sy sm under ermene.
Kant langs forstykker og hals:
Strikk opp ca (251) 279 (303) 327
(351) 361 m (inkl m på hj.p) langs
forkanter og hals på rundp nr 2½.
M-tallet må være delelig med 2 +
1. Strikk 3 cm vr-bord frem og
tilbake som på for- og bakstykke,
samtidig som det strikkes (5) 6 (6)
6 (6) 7 knapphull jevnt fordelt på 4.
p, venstre side gutt/høyre side
jente. Det nederste ca 2 cm fra
kanten, det øverste der v-halsen
beg.
Fell av med r og vr m.
Sy sm under ermene.
Sy i knapper.

Nr 14

GENSER
Hefte 1410, Alpakka barn
Genser med splitt i sidene
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 69 (75) 82 (88) 94
cm
Hel lengde: (36) 40 (44) 47 (50) 53
cm
Ermelengde: (23) 28 (32) 36 (40)
44 cm, eller ønsket lengde
Garn:
SOFT
ALPAKKA
(80
%
babyalpakka, 20 % akryl, 50 gram
= ca 100 meter)
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnmengde:
SOFT ALPAKKA
Hvit 1002: (150) 150 (200) 200
(250) 300 gram
MINI ALPAKKA
Natur 1012: (100) 100 (150) 150
(200) 200 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 7
Strømpep nr 6
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm
Vr-glattstrikk:
Strikk vr på r-siden og r på vr-siden
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r

Bakstykke:
Legg opp (35) 39 (43) 47 (49) 53 m
med en tråd i hver kvalitet på rundp
nr 7, og strikk 5 p 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 videre vr-glattstrikk frem og
tilbake, samtidig som det økes 1
m innenfor 1 kantm i hver side ved

å ta opp tråden mellom 2 m, og
strikk den vridd vr.
Gjenta økningene annenhver p i alt
(4) 4 (4) 4 (5) 5 ggr = (43) 47 (51)
55 (59) 63 m.
Strikk vr-glattstrikk innenfor 1
kantm i hver side til arb måler ca
(24) 27 (30) 32 (35) 37 cm.
Fell (3) 3 (3) 3 (4) 4 m i hver side til
ermehull.
Legg arb til side og strikk forstykke.
Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykket.
Ermer:
Legg opp (19) 21 (23) 25 (25) 27 m
på rundp nr 7, og strikk 5 p vr-bord
frem og tilbake som på bakstykke.
Strikk til arb måler ca 6 cm.
Øk 1 m innenfor 1 kantm i hver
side. Gjenta økningene hver (6.) 6.
(7.) 8. (7.) 7. cm til i alt (25) 27 (29)
31 (33) 35 m.
Strikk til erme måler (23) 28 (32) 36
(40) 44 cm, eller ønsket lengde.
Fell (3) 3 (3) 3 (4) 4 m i hver side til
ermehull.
Legg arb til side, og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Strikk alle delene inn på samme
rundp nr 7 i vr-glattstrikk,
samtidig som det strikkes 2 vr sm
ved hver sammenføyning = (108)
120 (132) 144 (148) 160 m.
Sett et merke rundt 3 m i hver
sammenføyning = merkem som
strikkes 1 r, 1 vr, 1 r, de øvrige m
strikkes i vr-glattstrikk som før.
Strikk 1 omg uten felling.
Fell til raglan på neste omg slik:
Strikk 2 vr sm før hver merkem,
strikk merkem 1 r, 1 vr, 1 r, og
strikk 2 vr sm etter hver merkem =
8 m felt. Strikk 3 omg uten felling.
Gjenta fellingene = (92) 104 (116)
128 (132) 144 m.
Fell
videre
annenhver
omg
ytterligere (2) 3 (4) 5 (5) 6 ggr =
(76) 80 (84) 88 (92) 96 m.
Fell de midterste (5) 5 (7) 7 (9) 9 m
på forstykke til hals, og strikk videre
frem og tilbake.

Fell ytterligere 2 m mot hals i beg
på hver p, samtidig som det felles
til raglan annenhver omg der det er
mulig, og til det er felt i alt (6) 7 (9)
10 (11) 12 ggr over bakstykkets m.
La m være på p til halskant.
Montering:
Sy sm i sidene fra der økningene
slutter, og sy sm ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (52) 54 (58) 62 (64)
68 m på strømpep nr 6 rundt
halsen, inkl m fra hj.p.
M-tallet må være delelig med 2.
Strikk ca (3) 3 (3) 4 (4) 4
cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Kant langs splitt:
Beg fra r-siden, og strikk opp 1 m i
hver m/p langs splitt, men hopp
over hver 4. m/p på p nr 6.
M-tallet må være delelig med 2+1.
Sett et merke rundt den midterste
m = merkem.
Strikk 1 p r tilbake, samtidig som
det strikkes 2 r sm på hver side av
midtm.
Strikk1 p vr-bord slik: 1 kantm, 1 r,
*1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Strikk ytterligere 3 p vr-bord,
samtidig som det felles 1 m på
hver side av merkem på 1. og 3. p.
Fell av med r og vr m.
Strikk på samme måte langs den
andre splitten.

