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DESIGN Dale Garn

GARN  BABY ULL 100% merinoull  
50 gram = ca 165 meter

STØRRELSER 3 (6) 12 mnd (2) 4 år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 49 (54) 57 (60) 63 cm 
Hel lengde ca 27 (31) 34 (39) 43 cm
Ermelengde ca 16 (17) 19 (24) 27 cm

GARNFORBRUK
Grå petrol 8504 2 (2) 3 (3) 3 nøster
Lys grå melert 0004 1 nøste alle størrelser
Denimblå 8506 1 nøste alle størrelser
Hvit 0010 1 nøste alle størrelser

PINNEFORSLAG  Liten rundp og strømpep  
nr 2,5 og 3 

STRIKKEFASTHET  28 m mønster og glattstrikk  
på p nr 3 = 10 cm

 Alternativt garn: PURE ECO BABY WOOL

 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. 

 
 NB! 
 Vær ekstra oppmerksom på strikkefastheten når du   
 strikker flerfarget mønster! Sjekk nøye! De fleste må gå  
 opp ½ pinnenummer ved overgang fra ensfarget  
 glattstrikk eller strukturmønster til flerfarget strikk.

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



BOLEN

Legg opp 136 (152) 160 (168) 176 m med grå petrol på rundp 

nr 2,5 og strikk 3 (3) 3 (4) 4 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 

1 vr.

Skift til rundp nr 3 og strikk 1 omgang r.
Strikk mønster etter diagrammet, begynn ved pil for valgt 
størrelse under diagrammet.

Strikk til arbeidet måler 19 (21) 23 (27) 30 cm.

Sett et merke rundt 1. og 69. (77.) 81. (85.) 89. m. Strikk 

1 omgang og fell av 11 m (= merkem + 5 m på hver side) i hver 

side til ermehull = 57 (65) 69 (73) 77 m til for- og bakstykket.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 36 (38) 42 (46) 50 m med grå petrol på strømpep 

nr 2,5 og strikk 4 (4) 5 (5) 5 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 

1 vr.

Sett et merke rundt 1 m midt under ermet, denne m strikkes 
hele tiden vr.

Skift til strømpep nr 3 og strikk 1 omgang r, samtidig som det 

økes 6 m jevnt fordelt = 42 (44) 48 (52) 56 m.
Strikk mønster etter diagrammet, begynn ved pil for valgt 

størrelse på høyre side av diagrammet. Tell ut fra midt 

på ermet hvor diagrammet begynner.

Når arbeidet måler 4 (4) 4 (5) 5 cm økes 1 m på hver side 

av merket. Gjenta økningene på hver 6. (3.) 3. (3,5.) 4. cm til 

i alt 46 (52) 58 (64) 68 m.

Strikk til ermet måler ca 16 (17) 19 (24) 27 cm. 

Slutt med samme mønster omgang som på bolen.
Fell av 11 m midt under ermet (= merkem + 5 m på hver side).

Strikk et erme til på samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett bakstykket, venstre erme, forstykket og høyre erme inn 

på rundp nr 3 = 184 (212) 232 (252) 268 m.

Sett et merke rundt 2 m i hver sammenføyning, disse 

m strikkes hele tiden vr i en av fargen på omgangen.

Strikk mønster etter diagrammet videre på hver del, samtidig 

som det felles til raglan på hver omgang 0 (2) 2 (2) 2 ganger, 

hver 4. omgang 1 (0) 0 (0) 0 ganger og vider på hver 2. 

omgang 9 (12) 14 (16) 18 ganger = 104 (100) 104 (108) 108 m.

Fell til raglan slik: Strikk 2 vridd r sammen før merkem 

og 2 r sammen etter merkem.

MONTERING

Strikk 1 omgang r med grå petrol, samtidig som det felles 8 (2) 

2 (4) 0 m jevnt fordelt = 96 (98) 102 (104) 108 m. 

HALSKANT

Fortsett rundt med grå petrol og strikk vrangbord med 1 vridd 

r, 1 vr til kanten måler 5 (5) 6 (6) 6 cm.

Fell løst av med r og vr m.

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



DIAGR A M

Grå petrol

Lys grå melert

Hvit

Denimblå

  Denimblå
  Grå petrol
  Korngul
  Jadegrønn

Midt foran/bak/erme

Gjenta 3 6 12 2 4

3 mnd − 4 år
2 år
6 − 12 mnd

Gjenta



BA BY ULL
100 % ren, ny ull

WOOLMARK-sertifisert garn.
Produsert i EU

BABY ULL er et 4-tråds 

superwashbehandlet ullgarn spunnet 

av australske merinoull i den fineste 

fiberkvaliteten. Garnet er velkjent blant 

alle som kjenner Dales Baby-kataloger. 

Våre Baby-kataloger er blitt rene 

samleobjekter, og både garnet og design 

har en sterk posisjon blant strikkefolket. 

Men husk at du ikke bare kan strikke 

myke fine babyplagg. BABY ULL er supert 

til fine topper, jumpere og kardigans til 

både voksne og barn. BABY ULL har to 

veiledende strikkefastheter avhengig av 

bruksområdet og hvilken type plagg du 

strikker. Husk at det er strikkefastheten 

som er oppgitt i oppskriften du skal følge.

Strikkefasthet I: 28 masker i glattstrikk 

på pinne nr 3 = 10 cm

Strikkefasthet II: 32 masker i glattstrikk 

på pinne nr 2,5: = 10 cm 

 

50 gram = ca 165 meter

50 gram = ca 165 meter
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• Ullvugge 40 °C
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt

GA RN BRUKT 
I DENNE OPPSKRIFTEN
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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

28

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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