Hefte 1411, Alpakka voksen
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (89) 95 (101) 113 (124)
cm
Hel lengde: ca (60) 62 (64) 65 (66)
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønskert
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:
Gråblå 6071: (250) 300 (350) 350
(400) gram
Lys gråmelert 1032: (200) 200
(250) 250 (250) 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 (240) 256 (272) 304
(336) m med blågrå på rundp nr
2½, og strikk 8 omg glattstrikk
rundt. Strikk en hullrad til
brettkant slik:
Strikk *2 r sm, 1 kast*, gjenta fra ** omg rundt.
Alle mål tas fra brettekant.
Strikk 8 omg glattstrikk.
Skift til rundp nr 3, og strikk
glattstrikk til arb måler (12) 13 (14)
15 (15) cm.
Sett et merke rundt 2 m i hver side
= (118) 126 (134) 150 (166) m
mellom merkem.
Fell i hver side ved å ta 1 m løs av,
1 r, trekk den løse m over etter

hver merkem, og strikke 2 m r sm
før hver merkem = 4 m felt.
Gjenta fellingene hver 7. omg
ytterligere 2 ggr = (112) 120 (128)
144 (160) m mellom merkem.
Strikk 10 omg glattstrikk.
Øk 1 m på hver side av merkem
ved å ta opp tråden mellom 2 m og
strikk den vridd r.
Gjenta økningene hver 7. omg
ytterligere 2 ggr = (118) 126 (134)
150 (166) m mellom merkem.
Strikk til arb måler (42) 43 (44) 44
(44) cm.
Fell (12) 12 (14) 16 (16) m i hver
side til ermehull (= merkem og (5)
5 (6) 7 (7) m på hver side).
Strikk hver del ferdig for seg.
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r
Bakstykke:
= (108) 116 (122) 136 (152) m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
og fell til raglan fra r-siden slik:
Strikk 1 kantm, 2 r sm, strikk til det
gjentstår 3 m, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 1 kantm.
Gjenta fellingene i alt (27) 29 (31)
33 (35) ggr = (54) 58 (60) 70 (82)
m.
Sett de midterste (46) 50 (52) 60
(72) m på en hj.p til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere til raglan i siden (2)
2 (2) 3 (3) ggr, og fell de
resterende (2) 2 (2) 2 (2) m.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (108) 116 (122) 136 (152) m.
Strikk og fell til raglan som på
bakstykke til det er felt i alt (20) 22
(25) 27 (29) ggr.
Sett de midterste (24) 28 (30) 40
(50) m på en hj.p til hals, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p (4,4,4,3,2) 4,4,4,3,2 (4,4,4,3,1)
4,4,4,3,1 (4,4,4,3,2) m, samtidig
som det felles til raglan ytterligere
5 ggr.
Ermer:
Legg opp (52) 52 (60) 60 (60) m
med lys gråmelert på strømpep nr
2½, og strikk kant som nede på
for- og bakstykke.
Alle mål tas fra brettekant.

Sette et merke rundt første og
siste m = merkem.
Skift til strømpep nr 3, strikk
glattstrikk, samtidig når arb måler
6 cm, økes det 1 m på hver side
av merkem.
Gjenta økningene hver 8. omg til i
alt (86) 90 (92) 98 (102) m.
Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønskert lengde.
Fell (12) 12 (14) 16 (16) m under
erme (= merkem og (5) 5 (6) 7 (7)
m på hver side).
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles til raglan
som på bakstykke til det er felt i alt
(25) 27 (29) 31 (33) ggr.
Fell ytterligere 2 ggr i slutten på p,
samtidig som det felles til hals i
beg på p (4,4) 4,4 (3,3) 4,3 (4,3)
m.
Fell de resterende (14) 14 (12) 11
(11) m.
Strikk et erme til på samme måte,
men speilvendt slik:
Fell til hals i beg på p fra vr-siden.
Montering:
Sy sm raglansømmene, og tilpass
slik at det blir fine overganger
mellom ermer, for- og bakstykke.
Bakstykke måler lengre enn
forstykke.
Brett kanten nede på for- og
bakstykke, og nede på ermene i
brettekant mot vr-siden, og sy til
med skjulte sting.
Hals:
Strikk opp ca (150) 154 (158) 162
(166) m med lys gråmelert rundt
halsen på p nr 2½, ink m på hj.p.
M-tallet må være delelig med 2.
Strikk 1 omg r, og deretter 9 omg
vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.

