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MODELL | 257-06

BOMULL SPORT

DAME-
JUMPER
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257-06

DESIGN Berit K. Skårland

STØRRELSER S M L XL

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 88 95 102 109 cm
Hel lengde ca 60 62 64 66 cm

GARNFORBRUK
Hvit 302 8 9 9 10 nøster

PINNEFORSLAG Stor rundp 3 og 3,5 eller 4
  Liten rundp nr 3 til halsen

STRIKKEFASTHET 23 m glattstrikk i bredden på p nr. 3,5 eller 
  4 måler 10 cm

Alternativt garn:  BOMULL MERINO, PURE MERINO, 
  BOMULL NATURA

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 Se side 4

© 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

DAMEJUMPER

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
BOMULL SPORT 100 % mercerisert bomull
50 gram = ca 100 meter
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Kantm str r på alle p

RYGGEN

Legg opp 100-108-116-124 m på p nr. 3 og str ca. 2 cm frem

og tilbake i vrangbordstr med 1 r, 1 vr og 2 p vr fra retten (1 p

vr fra retten og 1 p r fra vrangen). Skift til p nr. 3½ eller 4, str

mønster I etter diagrammet (se neste side) over de midterste 29

m med glattstr på hver side. Øk samtidig 1 m midt på arb og 1

m i hver side til kantm. Str videre ca. 3 cm. Fell 1 m i hver side

innenfor kantm ved å str 2 m r sm etter kantm og 2 m vridd r

sm før kantm. Fell slik på ca. hver 3. cm i alt 5 ganger. Str til arb

måler ca. 22-23-24-25 cm. Øk 1 m i hver side innenfor kantm

på ca. hver 3. cm i alt 5 ganger og det er 103-111-119-127 m på

p. Str til arb måler ca. 43-44-45-46 cm. Fell av 6 m i hver side til

ermehull. Fell videre i hver side på hver 2. p med 3,2,2,1,1 m (likt

for alle størrelser). Str til arb måler ca. 54-56-58-60 cm og fell av

de midterste 29-31-33-35 m til nakken og str hver side ferdig for

seg. Fell videre mot nakken med 2,1,1 m (likt for alle størrelser).

Str til arb måler ca. 60-62-64-66 cm og fell de resterende 18-

21-24-27 skulderm m rett av til en jevn kant som ikke strammer. 

Str den andre siden av nakken lik, men speilvendt.

FORSTYKKET

Legg opp og str som på ryggen til arb måler ca. 50-52-54-56

cm. Fell av de midterste 23-25-27-29 m til halsringningen og str 

hver side av forstykket ferdig for seg. Fell videre til halsringning 

på hver 2. p med 3,2,1,1 m (likt for alle størrelser). Str til arb måler 

ca. 60-62-64-66 cm og fell de resterende 18-21-24-27 skulderm 

m rett av til en jevn kant som ikke strammer. Str den andre siden 

av nakken lik, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 74-78-82-86 m på p nr. 3 og str ca. 2 cm i

vrangbordstr med 1 r, 1 vr og 2 p vr (1 p vr fra retten 

og 1 p r fra vrangen). Skift til p nr. 3½ eller 4 og str mønster 

II etter diagrammet med 1 kantm i hver side (som str r på alle 

p og er ikke medregnet på mønsteret). Str til arb måler ca. 3-4-

5-6 cm. Fell av 6 m i hver side til ermehull. Fell videre i hver side 

på hver 2. p med 3,2,2 m (likt for alle størrelser). Fell deretter 

1 m i hver side på hver 2. p til ermetoppen måler ca. 12-13-

14-15 cm. Fell rett av til en jevn kant som ikke strammer. Str det 

andre ermet likt. OBS! Der hvor det i mønsteret ikke er nok 

m til å str kast og 2 m r sm, sløyfes dette og m str i glattstr.

MONTERING OG HALSKANT

Sy eller mask sm m på skuldrene. Sy i ermene. Sy side 

og ermesømmen i ett med kantm til sømmemonn.

Halskant: Plukk eller str opp ca. 116-120-124-128 

m rundt halsen på liten rundp nr. 3, str 2 omg vr og ca. 

2 cm i vrangbordstr med 1 r, 1 vr. Fell rett av til en jevn kant som 

ikke strammer. Fest alle løse tråder på vrangen.

Arb kan presses lett fra vrangen, eller legg eventuelt plagget flatt 

i fasong mellom fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

DIAGRAM

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ eller 4 
måler 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resulta-
tet skal bli vellykket.

Striper
Nede på bolen: 4 omg rødt, 10 omg blått, 4 omg rødt.
Deretter vekselvis: 4 omg blått, 4 omg hvitt 

Bolen
Legg opp 204-212-224-248 m med marine på p 
nr. 3 og str ca. 3 cm rillestr, vekselvis 1 omg vr, 
1 omg r. Skift til p nr. 3½ eller 4 og sett ett 
merke i hver side med 102-106-112-124 m 
til ryggen og forstykket. Str videre ca. 5 cm 
glattstr og deretter striper. Samtidig felles 
1 m på hver side av merkene ved å str 2 m r 
sm etter merket og 2 m vridd r sm før mer-
ket. Fell slik på ca. hver 3. cm i alt 4 ganger. 
Str til arb måler ca. 22-23-24-25 cm. Øk 1 m 
på hver side av merkene på ca. hver 4. cm i alt 4 
ganger og det er 204-212-224-248 m i omg. Str til 
arb måler ca. 46-47-48-49 cm. Del arb ved sidemer-
kene og str ryggen og forstykket ferdig hver for seg.

Ryggen
Str videre i stripemønster til arb måler ca. 59- 61- 63-65 cm. 
OBS. Avslutt med hvit stripe og str rillestr (str r på alle p) med 
marine til arb måler ca. 62-64-66-68 cm. Fell av de midterste 38-
40-42-46 m og str hver skulder ferdig for seg. 
Venstre side: Str ca. 3 cm over de resterende 32-33-35-39 skul-
derm til knappekant. Fell m rett av til en jevn kant som ikke 
strammer. Str høyre side lik, men speilvendt. 

Forstykket 
Str som ryggen til arb måler ca. 62-64-66-68 cm. Fell av de midt-
erste 38-40-42-46 m og str hver skulder ferdig for seg. 
Venstre side: Str ca. 3 cm over de resterende 32-33-35-39 skul-
derm til knapphulls kant. Etter ca. 1½ cm str det inn 4 knapphull 
jevnt fordelt ved å felle av 2 m som legges opp igjen på neste p. 
Lag ett knapphull ca. 6 m fra skulderen og ca. 3 m fra halsen. 
De øvrige jevnt fordelt.  Fell m rett av til en jevn kant som ikke 
strammer. Str høyre side lik, men speilvendt.

Montering og kant rundt ermehullene
Legg knapphullskanten over knappekanten på hver 

skulder og fest med ett lite sting eller knappenå-
ler ved ermehullet. 

Kant rundt ermehullene
Plukk eller str opp 88-92-100-104 m med 
marine på p nr. 3 rundt venstre ermehull 
(over knapphullskanten, over begge lag) 
og str 6 omg i rillestr (vekselvis 1 omg vr, 
1 omg r til 3 riller). Fell rett av til en jevn 

kant som ikke strammer. Str likt rundt det 
andre ermehullet. Fest alle løse tråder pent på 

vrangen og sy i knapper. 

Arb kan presses lett fra vrangen, eller legg eventuelt plagget 
flatt i fasong mellom fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

Bomull Sport
Dametopp 257-5

Størrelser: liten middels stor x-stor
Overvidde
(plaggets mål): ca. 89 92 97 108 cm
Hel lengde: ca. 64 66 68 70 cm
MATERIALER: Bomull Sport (100% mercerisert bomull)
nøster á 50 gram
marine nr. 307  ca. 4 5 6 7 nøster
hvitt nr. 302 ca. 2 3 3 4 nøster
rødt nr. 305  ca. 1 1 1 1 nøster
Veiledende pinner: Rundp 3 og 3½ eller 4.
Liten rundp nr. 3 til ermehull. 8 knapper

Vanlige forkortelser
m=maske • r=rett 

• vr=vrang • str=strikk • p=pinne 
• omg=omgang 

• vr-bord=vrangbord 
• glattstr=glattstrikk 

• vrangbordstr=vrangbordstrikk 
• kantm=kantmaske 

• arb=arbeidet 
• beg=begynn 
• sm=sammen 

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ eller 4 må-
ler 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 
skal bli vellykket.
Kantm str r på alle p
Ryggen
Legg opp 100-108-116-124 m på p nr. 3 og str ca. 2 cm frem 
og tilbake i vrangbordstr med 1 r, 1 vr og 2 p vr fra retten  (1 p 
vr fra retten og 1 p r fra vrangen). Skift til p nr. 3½ eller 4, str 
mønster I etter diagrammet (se neste side) over de midterste 29 
m med glattstr på hver side. Øk samtidig 1 m midt på arb og 1 
m i hver side til kantm. Str videre ca. 3 cm. Fell 1 m i hver side 
innenfor kantm ved å str 2 m r sm etter kantm og 2 m vridd r 
sm før kantm. Fell slik på ca. hver 3. cm i alt 5 ganger. Str til arb 
måler ca. 22-23-24-25 cm. Øk 1 m i hver side innenfor kantm 
på ca. hver 3. cm i alt 5 ganger og det er 103-111-119-127 m på 
p. Str til arb måler ca. 43-44-45-46 cm. Fell av 6 m i hver side til 
ermehull. Fell videre i hver side på hver 2. p med 3,2,2,1,1 m (likt 
for alle størrelser). Str til arb måler ca. 54-56-58-60 cm og fell av 
de midterste 29-31-33-35 m til nakken og str hver side ferdig for 
seg. Fell videre mot nakken med 2,1,1 m (likt for alle størrelser). 
Str til arb måler ca. 60-62-64-66 cm og fell de resterende 18-21-
24-27 skulderm m rett av til en jevn kant som ikke strammer. Str 
den andre siden av nakken lik, men speilvendt. 

Forstykket 
Legg opp og str som på ryggen til arb måler ca. 50-52-54-56 cm.  
Fell av de midterste 23-25-27-29 m til halsringningen og str hver 
side av forstykket ferdig for seg. Fell videre til halsringning på 
hver 2. p med 3,2,1,1 m (likt for alle størrelser). Str til arb måler 
ca. 60-62-64-66 cm og fell de resterende 18-21-24-27 skulderm 
m rett av til en jevn kant som ikke strammer. Str den andre siden 
av nakken lik, men speilvendt. 
Ermene 
Legg opp 74-78-82-86 m på p nr. 3 og str ca. 2 cm i vrangbordstr 
med 1 r, 1 vr og 2 p vr (1 p vr fra retten og 1 p r fra vrangen). 
Skift til p nr. 3½ eller 4 og str mønster II etter diagrammet med 
1 kantm i hver side (som str r på alle p og er ikke medregnet på 
mønsteret). Str til arb måler ca. 3-4-5-6 cm. Fell av 6 m i hver 
side til ermehull. Fell videre i hver side på hver 2. p med 3,2,2 m 
(likt for alle størrelser). Fell deretter 1 m i hver side på hver 2. p 
til ermetoppen måler ca. 12-13-14-15 cm. Fell rett av til en jevn 
kant som ikke strammer. Str det andre ermet likt.
OBS! Der hvor det i mønsteret ikke er nok m til å str kast og 2 
m r sm, sløyfes dette og m str i glattstr.

Montering og halskant
Sy eller mask sm m på skuldrene. Si i ermene. Sy side og erme-
sømmen i ett med kantm til sømmemonn. 
Halskant: Plukk eller str opp ca. 116-120-124-128 m rundt hal-
sen på liten rundp nr. 3, str 2 omg vr og ca. 2 cm i vrangbordstr 
med 1 r, 1 vr. Fell rett av til en jevn kant som ikke strammer. Fest 
alle løse tråder på vrangen.

Arb kan presses lett fra vrangen, eller legg eventuelt plagget flatt i 
fasong mellom fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

Bomull Sport
Damejumper 257-6

Størrelser: liten middels stor x-stor
Overvidde
(plaggets mål): ca. 88 95 102 109 cm
Hel lengde: ca. 60 62 64 66 cm
MATERIALER: Bomull Sport (100% mercerisert bomull)
nøster á 50 gram
hvitt nr. 302 ca. 8 9 9 10 nøster
Veiledende pinner: Rette p eller rundp 3 og 3½ eller 4.
Liten rundp nr. 3 til halsen

MØNSTER II

Fortsetter på neste side...

Heklefasthet: 1 rapport i mønsteret måler ca. 3 cm i bredden, 
14 rader i mønsteret måler ca. 10 cm i høyden, 21 st = 10 cm. 
Husk at heklefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 
vellykket   

Mønster (Masketall i opplegg delelig med 8 + 7 lm). 
1. rad (retten): Beg med 1 st i 4. m fra nålen og videre 1 st i 
hver m raden ut. 
2. rad: Snu med 1 lm, hekle 1 fm i 1. st, x 3 lm, hopp over 3 st, 
1 fm i neste st x, gjenta fra x-x raden ut.  
3. rad: Snu med 6 lm, hekle 1 fm i 1. bue, 3 lm, x 3 st i neste 
bue, 3 lm, 1 fm i neste bue, 3 lm x, gjenta fra x-x raden ut, slutt 
med 1 st i siste fm.  
4. rad: Snu med 1 lm, hekle 1 fm i 1. bue, x 3 lm, 1 fm i neste 
bue x, gjenta fra x-x raden ut. 
5. rad: Snu med 3 lm (= 1. st), hekle 3 st i 1. bue, 1 st i fm, x 3 
st i neste bue, 1 st i fm x, gjenta fra x-x raden ut. 
6. rad: Hekles som 2. rad.
Videre gjentas 3. og 4. rad til hel lengde. 

Rygg- og forstykket hekles hver for seg, frem og tilbake. 
Ryggen
Legg opp 79-87-95-103-111 lm med heklenål 3½ mm. 
Hekle mønster som forklart over (= i alt 19-21-23-25-27 buer 
på 2. rad). 
Når arb måler ca 14-16-20-24-26 cm, hekles siste rad fra vran-
gen. Fell så til ermehull i hver side slik:
Ermehull størrelser : 2 og 4 år: 
1. rad: Beg med kjm til midten av 1. bue, 3 lm, 3 st i neste bue, 
osv. i mønster som før, men slutt med 3 st i nest siste bue og 1 
st i siste bue.
2. rad: Snu og hekle 3 lm, 1 fm i neste bue osv. i mønster som 
før raden ut.
3. rad: Snu og hekle kjm til midten av 1. bue, 5 lm, 1 fm i neste 
bue, 3 lm, 3 st i neste bue, osv. i mønster som før, men slutt 
med 1 st i siste bue. 
4. rad: Snu med 1 lm, hekle 1 fm i 1. bue, 3 lm, 1 fm i neste bue 
osv. i mønster som før raden ut. 

Ermehull størrelser : 6/8, 10 og 12 år: 
1. rad: Retten - beg med kjm til midten av 2. bue, 5 lm, 1 fm i 
neste bue, 3 lm, 3 st i neste bue, osv. i mønster som før raden 
ut, med slutt med 1 st i nest siste bue. 
2. rad: Snu og hekle 3 lm, 1 fm i neste bue osv. i mønster som 
før raden ut.
3. rad: Snu og hekle kjm til midten av 1. bue, 3 lm, 3 st i neste 
bue, osv. i mønster som før raden ut, men slutt med 1 lm, 1 st 
i siste bue. 

257-7

Størrelser: 2 4 6/8 10 12 år
Overvidde
(plaggets mål): ca. 58 64 70 76 82 cm
Hel lengde: ca. 26 29 34 37 40 cm
MATERIALER: Bomull Sport (100% mercerisert bomull)
nøster á 50 gram
hvitt nr. 302 ca. 2 3 3 4 5 nøster
Veiledende heklenål: 3,5 mm

Bomull Sport
Jentetopp

Bomull Sport
Damejumper

257-6

MØNSTER I
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BOMULL SPORT er et rent, merceri-

sert  bomullsgarn som kan brukes til 

interiør, klær, vaskekluter, grytekluter 

og håndklær. Supert til sommertopper, 

barneklær, heklede lappetepper og andre 

ting til interiøret. Bomull Sport kan også 

brukes til samme oppskrifter som

Bomull Natura, Bomull Merino,  

Pure Merino og Superwash Sport.BOMULL
SPORT

100 % mercerisert bomull

50 gram =  ca 100 meter

3,5-410

23

• Ullvugge 40 °C
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt

40°C

Garn brukt 
i denne oppskriften

Vanlige forkortelser
• m=maske • r=rett

• vr=vrang • str=strikk
• p=pinne

• omg=omgang
• vr-bord=vrangbord
• glattstr=glattstrikk

• vrangbordstr=vrangbordstrikk
• kantm=kantmaske

• arb=arbeidet
• beg=begynn
• sm=sammen
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no
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dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.noknitathome.no

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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