
DREAMLINE

No 1

DU STORE ALPAKKA



Dreamline er et helt nytt garnkonsept med tre 
supertynne luksusgarn som kan brukes hver 
for seg eller kombineres med hverandre. 

Ved å legge garnene dobbelt eller tredobbelt oppstår helt nye garnkvaliteter 
og fargekombinasjoner. Alle garnene er tilpasset hverandre både når det 
gjelder fibermiks og fargeuttrykk. Dette gjør det enkelt for deg å lage ditt 
dømmegarn.

Dreamline består av garnkvalitetene Air, Soul og Sky, samt et vakkert utvalg 
av knapper som passer perfekt til garnet. Vi har i første omgang laget et 
knippe flotte design som passer til den lyse årstiden. Her har vi hovedvekt 
på lyse, lette farger og enkle plagg hvor garnet kommer til sin rett. Vi håper 
du vil kose deg like mye som oss når du boltrer deg med drømmegarnet vårt.

Du Store Alpakka

DREAMLINE

Sky - vakker silkeglans. 70% babyalpakka og 30% silke.
Soul - luftig, drøyt og helt nytt. 68% babyalpakka og 32% nylon.
Air - supetynt, lett og pusete. 78% suri alpakka og 22% nylon.



NOW 
Inspirert av det feminine femtitallet. 
En nydelig topp like anvedelig til 
skjørt som til bukse. Kombinasjonen 
av de ulike garntypene gir den et 
spennende uttrykk. 

SOuLMAtE 
Et flott og luftig sjal i Air som er 
dekorert med ornamenter i Soul. 
Lekre pulsvarmere passer til.  

Vi har også laget en utgave av 
sjalet strikket i håndmalt garn og 
deretter heklet rundt med Sky.



ROOtS
Vakker og superfeminin genser hvor midjen 
markeres med fletter, strikket med dobbelt 
garn. Ribbestrikken på “skjørtet” skrår ut 
slik at det er plass til kvinnelige former.



EMbRAcED 
Et kunstverk av et sjal strikket 
i hullstrikk med volanger som 
hekles på med perler. Har du lyst 
strikker du også pulsvarmere til.



MEDuSA
Enkelt, rillestrikket sjal som kan  
varieres ved å kneppe på to volanger 
som også kan brukes som boa.



Hals med en vri

cIRcLES
VI har lekt oss med rundinger.  
Her en enkel hals som også kan  
brukes som skjerf. Legg merke til  
at den vries en halv gang før den  
syes sammen, slik at den draperer  
mye flottere.

Skjerf av  
små sirkler



Lue og skjerf av sirkler

FOAM
Tøff topp som er strikket i glattstrikk 
med biser. Vrangborden strikkes på 
til slutt. Passer like godt til hverdags 
som fest, det er tilbehøret som avgjør.



SPIRIt
Drømmebolero i hullstrikk  
holdes på plass med  
vakre knapper.

DuSty 
ROSE 
Elegant ponscho med 
eller uten ermer. De 
langsgående stripene 
gir en slankende effekt.



A cLOuDy 
DAy
Allsidig, hullstrikket, skuldervarmer 
som kan bæres på mange måter 
ved å variere hvordan du knepper 
den. Vakre pulsvarmere er fine til.



WItH A tWISt
Superfeminin lue og skjerf som pyntes med heklede blomster. 
Skjerfet kan lukkes med en blomst, eller du kan bruke den som 
ring slik vi har gjort her.

EARLy 
MORNING
En vakker hverdagsjakke du  
kommer til å bruke til den er  
helt utslitt.



FANNy
Pyntekrage som kan strikkes i hvilken farge du vil,  
pyntes med matchende perler og knapper fra vårt  
rikholdige sortiment.

LuNA 
En vakker, heklet krage med  
dobbelt garn gjør at dette arbeidet 
blir ferdig i en fei. Lukkes med  
vakre pynteknapper.



LEAVES
Hullstrikket genser i Air, blir så 
fnugglett at den nesten ikke 
merkes på kroppen.

WAVES 
Hvis du vil, kan du bruke skjerfet 
som skuldervarmer. Da trer du i et 
silkebånd i den øverste hullraden 
og knyter en pen sløyfe foran. 



DREAMLINE
består av de tre garnkvalitetene Air, Soul og Sky  
i tillegg en serie nydelige knapper.

DL 201 DL 202 DL 204 DL 203 DL 205

Soul - luftig, drøyt og helt nytt.  
68% babyalpakka og 32% nylon.

DL 301 DL 306 DL 305 DL 304 DL 302 DL 303

Sky - vakker silkeglans.  
70% babyalpakka og 30% silke.

DL 101 DL 102 DL 180 DL 105 DL 181 DL 103 DL 104

Air - supetynt, lett og pusete.  
78% suri alpakka og 22% nylon.

Perlemorsknapper  - graverte

Perlemorsknapper  - med hvitt trykk og gravering

Perlemorsknapper  - med sort  trykk og gravering

kokosknapper  - med trykk, glitter og preg.



DREAMLINE
Her finer du modellene fra det  
første Dreamline heftet. Vil du  
se mer, så kontakt din nærmeste  
garnforhandler, og spør etter  
Dreamline fra Du Store Alpakka.


