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SMÅTROLL JAKKE SAFRAN

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 

MINI STERK 40 % alpakka, 40 % merinoull, 20 % nylon, 

50 gram = ca 166 meter

DESIGN Anne-Kirsti Espenes

STØRRELSER 1 (2) 4 (6) år

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 59 (62) 65 (70) cm

Hel lengde ca 33 (37) 41 (44) cm

Ermelengde ca 19 (24) 27 (33) cm

GARNFORBRUK

Farge 1 2 (3) 3 (4) nøster

Farge 2 2 (2) 2 (3) nøster

Farge 3 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Safrangul 858

Farge 2 Brun melert 824

Farge 3 Natur 806

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3

TILBEHØR 6-7 knapper

STRIKKEFASTHET

27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

32 omganger glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

ALTERNATIVT GARN  ALPAKKA WOOL

Slik finner du riktig størrelse:

1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.

2. Sammenlign målene med oppskriften.

3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.

4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger 

eller kortere ved behov.

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER  

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

© House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 

eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 

uten avtale med House of Yarn AS.

MODELL | 82-01
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FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 173 (181) 189 (201) m med farge 1 på rundp nr 2,5. 

Strikk vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen).

Vrangen: Strikk *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vr.

Retten: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r.

Samtidig, når arbeidet måler ca 1,5 cm, lages et knapphull slik:

Til jente (på høyre side, fra retten): Strikk 3 m vrangbordstrikk, 

2 vr sammen, 2 kast, 2 vridd r sammen, strikk ut p. 

Neste p strikkes 1 r,1 vr i kastet.

Til gutt (på venstre side, fra vrangen): Strikk 3 m 

vrangbordstrikk, 2 r sammen, 2 kast, 2 vr sammen, strikk ut p. 

Neste p strikkes 1 vr, 1 r i kastet.

Fortsett til vrangborden måler 3 (4) 4 (4) cm, slutt med 1 p 

fra vrangen. Sett de ytterste 9 m i hver side på en 

maskeholder = 155 (163) 171 (183) m.

Skift til rundp nr 3. Strikk 1 p glattstrikk, og legg opp 6 nye m 

i slutten av omgangen (= klippe-m som ikke er med i videre 

mønster eller m-tall). 

Strikk videre rundt i glattstrikk slik:

Strikk 37 (39) 41 (44) m mønster etter diagram A 

(= høyre forstykke), 1 m med farge 1, 79 (83) 87 (93) m 

mønster etter diagram B (= bakstykket), 1 m med farge 1 

og 37 (39) 41 (44) m mønster etter diagram B 

(= venstre forstykke), begynn ved pilene for valgt størrelse. 

Når arbeidet måler 29 (32) 36 (39) cm, felles klippe-m av.

Strikk videre fram og tilbake slik: Sett 6 (7) 8 (9) m i hver side 

på en maskeholder til hals. Fell videre til halsen i begynnelsen 

av hver p 2,2,1,1,1 m i hver side. Samtidig, når det gjenstår 5 

p av diagrammet, settes de midterste 25 (27) 29 (31) m på en 

maskeholder til nakke. 

Strikk hver side for seg slik: Fell videre 2,1 m til nakken, 

og strikk ferdig mønsteret. Fell av de siste 49 (51) 53 (57) m. 

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 44 (46) 48 (50) m med farge 1 på strømpep nr 2,5. 

Strikk 3 (4) 4 (4) cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. 

Skift til strømpep nr 3. Strikk 1 omgang glattstrikk, 

samtidig som det økes 6 m jevnt fordelt = 50 (52) 54 (56) m.

Sett et merke rundt siste m på omgangen = merke-m som 

strikkes med farge 1. 

Strikk glattstrikk og mønster etter diagram C. Tell ut fra midt 

på ermet hvor diagrammet begynner. Når arbeidet måler 

5 (6) 6 (6) cm, økes 1 m på hver side av merke-m. Gjenta 

økningene på hver 2.5. (2.) 2. (2,5.) cm 4 (6) 7 (9) ganger til = 

60 (66) 70 (76) m. 

Strikk til ermet måler 19 (24) 27 (33) cm. Fell av merke-m.

Strikk 6 p glattstrikk fram og tilbake med vrangen ut, med 

farge 2, til belegg. Fell av.

Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING

Sy to doble maskinsømmer med korte sting i de 6 m midt 

foran og klipp opp mellom sømmene.

Merk av ermevidden i hver side. Sy en dobbel maskinsøm 

på hver side av merkingen og klipp opp mellom sømmene.

Sy eller mask sammen på skuldrene.

Sy i ermene. Pass på at midten av ermet møter 

skuldersømmen. Legg belegget over klippekanten, og sy til.

VENSTRE FORKANT JENTE/HØYRE FORKANT GUTT

Bruk farge 1. Sett m fra maskeholderen inn på p nr 2,5. 

Legg opp 5 m mot klippekanten (= belegg).

Strikk vrangbordstrikk fram og tilbake over de første 9 m 

og glattstrikk med vrangen ut over de 5 belegg-m. 

Strikk til kanten når øvre kant midt foran når den strekkes godt. 

Fell av de 5 belegg-m og sett de øvrige m på en 

maskeholder.

Sy kanten til forstykket.  

Merk av til 5-6 knapper jevnt fordelt. NB! Det øverste 

knapphullet kommer i halskanten.

Legg belegget over klippekanten og sy til.

HØYRE FORKANT JENTE/VENSTRE FORKANT GUTT

Strikkes som knappekant, men med knapphull tilsvarende 

merkene.

HALSKANT

Bruk farge 1 og rundp nr 2,5. Strikk opp ca 5 m pr 2 cm langs 

hals- og nakkefellingen og ta med m som ble satt 

på maskeholdere.

Strikk vrangbordstrikk fram og tilbake med 1 r, 1 vr. 

Samtidig, når kanten måler ca 1 (1) 1,5 (1,5) cm, lages det 

siste knapphullet. Når kanten måler 2 (2,5) 3 (3) cm, felles 

9 m i hver side av.

Strikk videre til halskanten måler 4 (5) 6 (6) cm. Fell av.

Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

Sy i knappene.
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DIAGRAM A, B, C  

1 (2) 4 6 6 1 2 4

Midt på ermet

A B

Gjenta

Gjenta

C

Gjenta

Gjenta

Avslutt Avslutt

Strikkes
3,5 (4) 4,5 (5)
ganger

Strikkes
3,5 (4) 4,5 (5)
ganger

  Farge 1
  Farge 2
  Farge 3
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Garn brukt 
i denne oppskriften

Prøv den som genser | DSA82-02

MINI STERK er en tynnere utgave av 

Sterk, som er et av våre mest populære 

garn. Velg Mini Sterk til samme typer 

plagg som Sterk. Flott til finkofter, skole- 

og barnehageklær, kjoler, skjørt, bukser, 

alle bruksplagg til store og små, sokker 

og tilbehør. Mange av fargene i Mini Sterk 

finner du også i Sterk. Strikk for eksempel 

jakke i Sterk og skjørt eller bukser i 

Mini Sterk. 

TIPS: Med alpakka-merino-miksen får du 

lunheten fra alpakka-fiberen, merinoullen 

øker elastisiteten, og nylonforsterk ningen 

gir et garn med god slitestyrke. 

Mini Sterk har samme strikkefasthet som 

Alpakka Wool og Tynn Alpakka, og 

oppskriftene kan brukes om hverandre.

Hver gang du kjøper garn fra Du Store 

Alpakka, støtter du Mirasolskolen i Peru.

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på 

banderolen er kun veiledende. Husk at 

du alltid skal følge strikkefastheten som 

er oppgitt i oppskriften.

MINI

STERK
40 % alpakka

40 % merinoull 20 % nylon
 Produsert i Peru

50 gram = ca 166 meter

• Ullvugge 30 °C
• Vrenges før vask
• Vaskes separat
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

310

27

ULLVUGGE
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er Nordens største merkevarehus, 

grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og 

accessoirer til faghandel og kjedebutikker.

houseofyarn.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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