
Gjestal Garn - en del av 

BELTESTAKK
FESTDRAKT
GG 2012-20 | SILJA SUPERWASH



2

BELTESTAKK FESTDRAKT

GG 2012-20

© 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.

FOTO: GJESTAL ARKIV

DESIGN 

Kari H. Ødegaard

GARN

SILJA SUPERWASH 80 % ull,

20 % nylon, 50 gram = ca 150 meter 

STØRRELSER

1 2 4 6 8 år

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde vest ca 52 58 62 65 68 cm

Skjørtlengde ca 32 40 43 52 60 cm

Hel kjolelengde ca 50 61 66 77 88 cm

GARNFORBRUK

Farge 1  4 5 6 7 8 nøster

Farge 2  1 2 2 2 2 nøster

Farge 3  1 nøste til alle størrelser

Farge 4  1 2 2 2 2 nøster

Farge 5  1 nøste til alle størrelser

FARGE

Farge 1 Vinrød 389

Farge 2 Mørk rose 366

Farge 3 Gammelrosa 381

Farge 4 Svart 301

Farge 5 Grønt 362 

PINNEFORSLAG

Stor rundp og strømpep nr. 2,5 og 3 eller 3,5

Liten rundp nr. 2,5. Heklenål nr 3

TILBEHØR

Ca. 8 x 80 cm beltebånd eller vliselin til beltet

Ca. 160-180 cm brokadebånd (ca. 3 cm bredt)

Ca. 150-170 cm smale ”sølvfarget” metalic bånd ”Sølvfarget”

metalic sytråd

STRIKKEFASTHET

26 m glattstrikk i bredden

på p nr. 3 eller 3,5 måler 10 cm

  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.

FINN 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.

Oppskrift utarbeidet av Ane Kydland Thomassen

FORKORTELSER

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



3

KJOLE

Legg opp 240-264-288-320-336 m på p nr. 2,5 med farge

4 og str 10 omg rundt i glattstr. Skift til p nr. 3 eller 3,5 og 

farge 5. Str 1 omg hullrad (= brettekant) slik: x 1 kast, 2 r sm 

x, gjenta fra x til x omg rundt. Str videre 5 omg glattstr med 

farge 5 deretter str mønsterbord I etter diagrammet. Str videre 

6 omg med farge 3 og 4 omg med farge 2. Skift til farge 1 og 

str rett opp til arb (fra brettekant) måler ca. 28-36-39-48-56 

cm - eller til ønsket lengde.

Fell på neste omg jevnt fordelt til 136-152-160-168-176 m. 

Skift til p nr. 2,5 og str ca. 4 cm rundt i vrangbordstr med 1 r, 

1 vr. Del arb i hver side med 68-76-80-84-88 m til bakstykket 

og 68- 76- 80-84-88 m til forstykker. Str hver del ferdig for 

seg (= livet).

BAKSTYKKET

Str med farge 2 og p nr. 3 eller 3,5 over bakstykkets 68-76-

80-84-88 m. Str rett opp i glattstr til arb fra livet måler ca.

7-9-9-10-12 cm. Fell til ermehull i hver side på hver 2. p (fra

ytterkant) med 7,3,2,1,1 m (likt for alle størrelser). Str videre rett

opp til ermehullet måler ca. 8-9-11-12-13 cm (målt rett opp). 

Fell av de midterste 18-20-22-24-26 m til nakken og str hver 

side ferdig for seg. Fell videre på hver 2. p mot nakken med 

1, 1 m. Str til ermehullet måler ca. 11-12-14-15-16 cm. Str 1 p 

og fell de resterende 9-12-13-14-15 skulderm rett av til en pen, 

jevn kant som ikke strammer. Str den andre siden lik, men 

speilvendt.

FORSTYKKER

Sett de midterste 10 m på en maskeholder eller tråd. Str fram

og tilbake i glattstr med farge 2 og p nr. 3 eller 3,5 over det 

ene forstykkets 29-33-35-37-39 m. Fell til skråkant på forstyk-

ket ved å felle 1 m innenfor den ytterste m (som str r på alle 

p til kantm) mot forkanten på hver 2. p 6-7-8-9-10 ganger. 

Fell til ermehull som på bakstykket ved samme høyde og på 

samme måte som der. Str til arb (fra livet) måler som 

bakstykket. Str 1 p og fell de resterende 9-12-13-14-15 

skulderm rett av til en pen, jevn kant som ikke strammer. 

Str det andre forstykket likt, men speilvendt. Sy eller mask sm 

på skuldrene og sy eller mask sm i sidene. Sett de 10 m fra 

maskeholderen eller tråden over på p nr. 2,5 og str med farge 

1, 1 p vr fra retten, 7 p glattstr. Fell løst av fra retten.

Str opp ca. 139-143-147-151-155 m med farge 1 på p nr. 2,5 

langs forkanten innenfor kantm, rundt nakken og ned langs 

den andre forkanten. Str 1 p vr tilbake, str mønster II etter 

diagrammet og 2 p glattstr med farge 1, 1 p vr fra retten ( eller 

r fra vrangen til brettekant) og 6 p glattstr. Fell løst av. Str opp 

ca. 80-86-92- 96-102 m med farge 1 på liten rundp nr. 2,5 

rundt ermehullet innenfor kantm og str kant som langs for-

kanter/nakke. Brett alle kantene i vrang p/omg mot vrangen 

og sy pent til med løse sting. Tråkle og sy fast metalic bånd 

med sølvfarget metalic tråd rundt ermehull, langs forkanter 

og rundt halsen. Tråkle og sy fast brokadebåndet, på skjørtet 

(se bildet).

BELTE

Legg opp 160-168-176-184-192 m med farge 4 på rundp nr.

2,5 og str 11 omg rundt i glattstr, 1 omg vr (til brettekant), skift

til rundp nr. 3 eller 3,5 og str mønsterborden etter diagram-

met, men str de 7 siste m på hver omg med ”bunnfargen” 

(= klippem) utenom mønsteret. Skift til p nr. 2,5 og str 1 omg 

vr (til brettekant) og 11 omg glattstr. Fell m rett av til en pen, 

jevn kant som ikke strammer. Sy 2 maskinsømmer på hver 

side av den midterste m i de 7 ekstra m og klipp opp mellom 

sømmene. Stryk fast beltebåndet/vlieselin midt på beltet. 

Brett inn ”klippem” i hver side mot vrangen og sy dem til. 

Brett i vrangomg mot vrangen og sy oppleggs- og avfelling-

skant mot hverandre på baksiden. Klipp 24, ca. 35 cm lange 

svarte garntråder. Sy 2 og 2 tråder gjennom arb, ca. 1 cm inn 

fra kortsidene (3 doble tråder på hverside) Flett 2 snorer på 

hver kortside, hver av 6 tråder. Lag en knute ytterst på hver 

flette.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

DIAGRAM  

SKAUT

Legg opp 90-98-106-114-122 m med farge 4 på p nr.

2,5 og str 10 p fram og tilbake i glattstr. Skift til p nr. 3 eller

3,5 og farge 5. Str 1 p hullrad (= brettekant) slik: x 1 kast,

2 r sm x, gjenta fra xtil x p ut. Str videre 5 p glattstr med farge

5, deretter str mønsterbord I etter diagrammet. Skift til farge

3 og str 6 p i glattstr, men str de 3 ytterste m i hver side 

videre r på alle p (til rillekant), samtidig felles 1 m i hver side 

innenfor rillekanten på hver 2. p (str 2 m vridd r sm etter de 

3 rillem i beg av p og 2 mr sm før de 3 rillem i slutten av p ). 

Skift til farge 2 og str 4 p, fortsett med farge I resten av arb. 

Fortsett med fellingene til det er 2 m igjen på p. Str de 2 siste 

m sm til 1 m, klipp av garnet og trekk tråden gjennom den 

siste m. Fest tråden godt. Hekle 1 rad fin langs langsidene på 

skautet med farge 4. Hekle deretter lm-buer slik: 1 fm, x 3 lm, 

hopp over 2 fm, 1 fm i neste m, gjenta fra x. Knytt 1 frynse i 

hver lm-bue. Hver frynse lages dobbelt med 2 tråder, hver på 

ca. 15 cm. 

Knyttebånd: Legg opp 6 m med farge 1 på p nr. 2,5 og 

str ca. 20 cm fram og tilbake i rillestr (alle pr). Fell av. Str 1 

bånd til. Sy 1 bånd i hver side av skautet fra brettekanten og 

innover. Brett kanten oppe i hullraden mot vrangen og sy til 

med løse sting.

Fest alle løse tråder pent på vrangen.

Tråkle og sy fast brokadebånd som på skjørtet.


