Hefte 1411, Alpakka voksen
Jakke med mønster
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 84 (92) 100 (106)
112 cm
Hel lengde: (56) 58 (60) 62 (64) 65
cm
Ermelengde: 47 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:
Blågrå 6071: (300) 350 (400) 450
(500) 550 gram
Lys blåmelert 6221: (100) 150
(200) 250 (300) 300 gram
Tilbehør:
(7) 7 (7) 8 (8) 8 knapper
Hjelmtvedt K190823
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3, 3½, og 4
Strikkefasthet:
22 mønster på p nr 4 = 10 cm
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r
For- og bakstykke:
Legg opp (193) 203 (221) 241
(257) 271 m med blågrå på rundp
nr 3½, og strikk (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm
vr-bord frem og tilbake slik: Strikk
1 kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 vr, 1 kantm.
Skift til rundp nr 4, strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som det felles
(20) 20 (22) 24 (26) 26 m jevnt
fordelt = (173) 183 (199) 217 (231)
245 m.

Sett et merke rundt 1 m i hver side
med (85) 89 (97) 107 (113) 121 m
til bakstykke og (43) 46 (50) 54
(58) 61 m til hvert forstykke.
Strikk diagram innenfor 1 kantm i
hver side til arb måler (39) 40 (41)
42 (43) 43 cm.
Fell 5 m i hver side (merkem + 2 m
på hver side) til ermehull, og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (81) 85 (93) 103 (109) 117 m.
Fortsett med diagram som før og
fell til ermehull i hver side
annenhver p (2,1,1) 2,1,1 (2,2,1)
2,2,1 (2,2,1,1) 2,2,1,1 m = (73) 77
(83) 93 (97) 105 m.
Strikk til arb måler (54) 56 (58) 60
(62) 63 cm.
Fell de midterste (23) 25 (29) 31
(33) 35 m til nakke, og strikk hver
del ferdig for seg. Fell videre mot
nakke annenhver p 1,1 m.
Strikk til arb måler (56) 58 (60) 62
(64) 65 cm.
Fell av de resterende (23) 24 (25)
29 (30) 33 skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Høyre forstykke:
= (41) 44 (48) 52 (56) 59 m.
Strikk og fell til ermehull i siden
som på bakstykke, til arb måler
(49) 51 (52) 54 (55) 56 cm.
Fell de ytterste (7) 8 (9) 9 (11) 11
m mot forkant til hals. Fell videre
annenhver p (3,2,1,1) 3,2,1,1,1
(3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1 (3,2,2,1,1)
3,2,2,1,1 m.
Strikk til arb måler (56) 58 (60) 62
(64) 65 cm.
Fell av de resterende (23) 24 (25)
29 (30) 33 skulderm.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre forstykke, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (48) 50 (52) 54 (56) 58
m med blågrå på strømpep nr 3 og
strikk 6 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 3½, og strikk
glattstrikk. Sett et merke rundt
første m = merkem. Strikk til erme
måler (10) 10 (9) 8 (7) 7 cm.
Øk 1 m på hver side av merkem
hver (3½.) 4. (3½.) 3. (2½.) 2½.

cm til i alt (66) 68 (74) 80 (84) 88
m.
Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 5 m midt under erme, og strikk
videre frem og tilbake. Fell videre i
hver side annenhver p (4,2,2,2)
4,2,2,2
(4,2,2,2,2)
4,2,2,2,2
(4,2,2,2,2) 4,2,2,2,2 m, deretter 1
m (8) 9 (10) 10 (12) 13 ggr, 2 m
(3) 3 (3) 4 (4) 4 ggr, og til slutt 4 m
1 gang. Fell av de resterende (5) 5
(5) 7 (7) 9 m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy i ermene.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p med blågrå
på rundp nr 3 langs venstre
forstykke, ca (103) 107 (111) 115
(119) 123 m. M-tallet må være
delelig med 2+1.
Strikk 2 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 som venstre forkant, men
med (7) 7 (7) 8 (8) 8 knapphull
jevnt fordelt, etter ca ½ 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:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs
halsen, ca (101) 105 (109) 113
(117) 121 m. M-tallet må være
delelig med 2+1.
Strikk vr-bord som på forkantene.
Husk knapphull.
Sy i knapper.

