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276·08 
DESIGN Olaug Kleppe

GARN LILLE LERKE 
 53 % merinoull, 47 % bomull
 50 gram = ca 142 meter

STØRRELSER
Jakke  (0-1) 3  (6) 12 mnd
Bukse, lue 
og sokker  (0-1) 3-6  (12)   mnd

PLAGGETS MÅL

Jakke
Overvidde   (46)  50  (53) 57  cm
Lengde   (24)  27  (30) 33  cm
Ermelengde   (11)  14  (16) 18  cm

Bukse
Overvidde   (38)  43  (48)   cm
Benlengde (16) 19 (22)   cm

Teppe ca 70 x 70 cm

Vognteppe ca 55 x 70 cm

FARGEFORSLAG 0017 Hvit

GARNFORBRUK

Jakke (150) 150 (200) 200 g

Bukse (100) 100 (150)   g

Lue 50 g alle str

Sokker 50 g eller rester alle str

Teppe 200 g

Vognteppe 250 g

TILBEHØR  

Jakke 3 knapper

Bukse 3 knapper

Sokker Silkebånd
  
PINNEFORSLAG  
Jakke, bukse, 
lue og sokker Rundp og strømpep nr 3 + p nr 2,5 
 til hals- og forkanter.
Teppe  Nr 6
Vognteppe  Nr 4
Heklenål  Nr 2,5

STRIKKEFASTHET  
Jakke, bukse, 
lue og sokker 28 m glattstrikk = 10 x 10 cm 
 1 mønsterrapport over 12 m = ca 3,5 cm
Teppe 1 mønsterrrapport over 12 m = ca 5,5 cm
Vognteppe 1 mønsterrapport over 12 m = ca 4 cm 

MØNSTER (DELELIG MED 12 M + 3 M)

1.p. (retten): 1 r, 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over, * 9 r, 2 m 
løs av, 1 r, trekk de løse m over *, gjenta fra * til *. Slutt med 9 r, 2 
r sammen, 1 r.

2.p: 1 r, * 1 vr, 4 r (1 r, 1 kast, 1 r) i neste m, 4 r *, gjenta fra * til *. 
Slutt med 1 vr, 1 r. Gjenta disse 2 p.

JA KKE FOR- OG BAKSTYKKE

Legg opp på p 3 (195) 207 (231) 243 m. Strikk 1 p r fra vrangen. 

Fortsett med mønster fram og tilbake til arb måler ca (13) 16 (18) 

20 cm, slutt med en p fra vrangen. Strikk så 1 p mønster fra 

retten, på vrangen strikkes: 1 r, 1 vr * 9 r, 1 vr *, gjenta fra * til *, 

slutt med 1 r = 2 m felt i hver mønsterrapport og (163) 173 (193) 

203 m igjen. Strikk så fra retten: 1 r, 1 m løs av, 1 r, trekk den løse 

m over * 7 r, 2 m løs av, 1 r, trekk de løse m over *, gjenta fra * til 

*. Slutt med 7 r, 2 r sammen, 1 r. På vrangen strikkes: 1 r, 1 vr * 7 r, 

1 vr *, gjenta fra * til *. Slutt med 1 r = 2 m felt i hver rapport

og (131) 139 (155) 163 m igjen. Strikk så 2 p glattstrikk samtidig 

som det felles (2) 0 (6) 4 m jevnt fordelt over p fra vrangen = 

(129) 139 (149) 159 m igjen. Strikk så 1 p r fra retten samtidig

som arb deles inn i for- og bakstykke: Strikk (27) 29 (32) 34 m = 

høyre forstykke, fell av (11) 12 (11) 12 m = under ene ermet, strikk 

LILLE LERKE2,5 + 3 2,5+3+4+6 6 SILKEBÅND2,5

LILLE BØLGETOPP HENTESETT, TEPPE & VOGNTEPPE
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(53) 37 (63) 67 m = bakstykket, fell av (11) 12 (11) 12 m = under 

andre ermet, strikk de siste (27) 29 (32) 34 m = venstre forstykke.

Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

ERMER 

Legg opp på p nr 3 (39) 51 (51) 51 m. Strikk 1 p r fra vrangen. 

Fortsett fram og tilbake med mønster til arb måler (3) 3,5 (3,5) 4 

cm, slutt med en p fra vrangen. Strikk så en p mønster fra retten, 

på vrangen felles 2 m i hver rapport som på for- og bakstykket

= (33) 43 (43) 43 m igjen. På de 3 største strikkes ytterligere 2 p 

mønster samtidig som det felles 2 m i hver rapport på p fra 

vrangen som på for- og bakstykket = (33) 35 (35) 35 m igjen. 

Fortsett rundt med glattstrikk, men øk jevnt fordelt over 2. omg 

(1) 1 (3) 3 m = i alt (34) 36 (38) 38 m. Videre økes 1 m på hver 

side av en midtm under ermet ca hver cm (8) 9 (10) 12 ganger = 

i alt (50) 54 (58) 62 m. Når ermet måler oppgitt lengde felles de

første (5) 6 (5) 6 m på omg og de siste 6 m (alle str) = (39) 42 

(47) 50 m igjen. Strikk et erme til på samme måte.

RAGLANFELLING

Fortsett med glattstrikk, strikk fra retten: Høyre forstykke, strikk det 

ene ermet, strikk bakstykket, strikk det andre ermet, strikk venstre 

forstykke = i alt (185) 199 (221) 235 m. Sett et merke i alle 4 

sammenføyningene (= mellom for-/bakstykke og ermer). Strikk 1 

p tilbake fra vrangen. På neste pinne felles det raglan i alle 4

sammenføyningene: Strikk til det står igjen 2 m før merket, løft 1 

m løs av, strikk neste m r, trekk den løse m over, strikk 2 r 

sammen, fell på samme måte ved de 3 neste merkene = 8 m 

felt. Fell videre raglan annen hver p på samme måte til i alt (11) 12 

(13) 14 ganger. Fell så for halsen i beg av hver p: (4,2,2) 4,3,2 

(4,3,2,1) 4,3,2,2) m, raglanfellingene fortsetter som før til i alt (14) 

15 (17) 18 raglanfellinger på bakstykket. Sett de resterende

maskene på en tråd.

HALSKANT

Strikk opp med p nr 2,5 og garn langs høyre side av halsen ca 8 

m pr 3 cm, strikk r over m fra ermer og nakke, strikk opp på 

samme måte langs venstre side av halsen = 1 p r fra retten. Strikk 

fram og tilbake 4 p rettstrikk (= riller). Fell passe stramt av fra 

vrangen med r m. Forkant på knappesiden: Strikk opp langs 

forkanten på samme måte som rundt halsen og strikk som til 

halskant. Sett merker til 3 knapper jevnt fordelt over den øverste 

delen av jakken som er i glattstrikk. Strikk den andre forkanten på 

samme måte, men med tilsvarende knapphull midt på forkanten. 

Hvert knapphull er over 2 m. 

KRAGE

Legg opp på p nr 3 (99) 111 (111) 123 m. Strikk 1 p r fra vrangen. 

Fortsett fram og tilbake med mønster til kragen måler (3) 3,5 (3,5) 

4 cm, slutt med 1 p fra vrangen. Strikk 2 p r. Strikk til slutt

fra retten, 1 r, videre 2 r sammen p ut. Fell forholdsvis stramt av 

fra vrangen med r m. Sy kragen til rundt halsen innenfor

forkantene nedenfor halskanten, sy sidene til innenfor forkantene.

BUKSE
Begynn nederst på det ene benet og legg opp på p nr 3 (43) 51 

(55) m. Strikk 1 p r fra vrangen. Fortsett fram og tilbake med 

mønster, men på minste og største str strikkes 3 r i beg og 

slutten av p istedenfor 1 r. Når arb måler (4) 4,5 (5) cm, strikk 

2 p glattstrikk. Fortsett rundt med glattstrikk, men øk (27) 27 (29) 

m jevnt fordelt over 1. omg = i alt (70) 78 (84) m. Ved oppgitt 

benlengde felles den første og siste m av = (68) 76 (82) m igjen. 

Sett m på en tråd. Strikk et ben til på samme måte. Sett begge 

bena inn på en rundp med økingene mot hverandre = (136) 152 

(164) m. Fortsett rundt med glattstrikk over alle m samtidig som 

det felles 1 m på hver side av 2 midtm både midt foran og midt 

bak annen hver omg (3) 3 (4) ganger = (124) 140 (148) m igjen. 

Fortsett uten felling. Når arbeidet måler (15) 16 (18) cm fra 

skrittet, settes et merke i hver side med (62) 70 (74) m til for- og 

bakstykke. Strikk buksen høyere bak slik: Strikk glattstrikk til 5 m 

står igjen før sidemerket i den ene siden, snu (ta alltid første m 

løs av ved hver snuing) og strikk glattstrikk til 5 m står igjen før 

sidemerket i den andre siden, snu og strikk 5 m mindre for hver 

gang i alt (4) 5 (5) ganger i hver side. Strikk så 1 omg r over alle 

m samtidig som det felles (13) 17 (13) m jevnt fordelt = (111) 123 

(135) m igjen. Klipp av tråden. Beg ved det ene sidemerket Strikk 

mønster fram og tilbake ca (4,5) 5,5 (6,5) cm, slutt med en p fra 

vrangen. Fell passe stramt av fra r med r m Hekle langs åpnin-

gen i siden en rad fm samtidig som det hekles 3 knapphull i 

siden på forstykket. Sy sammen mønsteret nederst på bena.
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LUE
Legg opp på p nr 3 (99) 111 (123) m. Strikk 1 p r fra vrangen. 

Fortsett fram og tilbake med mønster. Når luen måler (11) 13 

(15) cm, fortsett med mønster samtidig som det felles 2 m i 

hver mønsterrapport på p fra vrangen ved at du ikke strikker 1 

r, 1 kast, 1 r i samme m, men strikker også denne m r. Når det 

står igjen ca (11) 12 (13) m, klipp av tråden, trekk den gjennom 

restm og fest den godt. Sy sammen luen.

SOKKER
Legg opp på p nr 3 (39) 51 (51) m. Strikk 1 p r fra vrange 

Fortsett fram og tilbake med mønster til arb måler (3) 3,5 (4) 

cm, slutt med en p fra vrangen. Strikk 2 p rettstrikk, men på 

siste p felles (5) 9 (5) m jevnt fordelt = (34) 42 (46) m igjen. 

Strikk en hullrad til snoren ved å strikke 1 kast, 2 r sammen p 

ut. Strikk 1 p r. Resten av sokken strikkes fram og tilbake i 

rettstrikk (riller). Sett de første og siste (13) 15 (17) m på en 

tråd. Fortsett over de midterste (8) 12 (12) m og strikk (3,5) 4,5 

(5,5) cm over disse. Sett så alle m inn på p igjen og strikk opp 

(9) 12 (15) m på hver side av midtfeltet = i alt (52) 66 (76) m. 

Strikk over alle m (2) 3 (3,5) cm. Fell av de første og siste (22) 

27 (32) m = (8) 12 (12) m igjen til såle. Strikk (6) 7 (8) cm over 

disse m. Strikk ytterligere 4 p samtidig som det strikkes 2 m r 

sammen i beg av hver p. Fell av de resterende m. 

Sy sammen sokken. Trekk silkebånd gjennom hullraden.

Strikk en sokk til på samme måte.

TEPPE
Legg opp med dobbelt garn 183 m på p nr 6. Fortsett med 

enkelt garn. Strikk mønster fram og tilbake til teppet måler 

oppgitt lengde, slutt med en p fra retten. Fell av fra vrangen 

med dobbelt garn og r m.

VOGNTEPPE
Legg opp 183 m på p nr 4. Strikk 1 p r fra vrangen. Fortsett 

med mønster fram og tilbake til arb måler oppgitt lengde, 

slutt med en p fra vrangen. Strikk 1 p r fra retten. Fell av fra

vrangen med r m.
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GA RN BRUKT 
I DENNE OPPSKRIFTEN

Lille Lerke er et mykt og slitesterkt

helårsgarn i fin ull- og bomullsblanding, 

og en tynnere utgave av Lerke. Her er et 

godt garn til finere strikkeplagg og når 

ren ull er for varmt. Lille Lerke er supert 

til topper, jumpere, kardigans, gensere og 

kofter både til voksne og barn, og egner 

seg til både strikking og hekling. 

Vi anbefaler Lille Lerke til alle typer baby-

klær og babytepper også.

NB! Husk at du kan strikke med Lille  

Lerke og Daletta etter samme oppskrift. 

NB! Lille Lerke har to veiledende 

strikkefastheter avhengig av bruks- 

området og hvilken type plagg du strikker. 

Husk at det er strikkefastheten som er 

oppgitt i oppskriften du skal følge.

Strikkefasthet I: 26 masker i glattstrikk 

på pinne nr 3 = 10 cm.

Strikkefasthet II: 28 masker i glattstrikk 

på pinne nr 2,5 = 10 cm.

 

50 gram = ca 142 meter

LILLE LERKE
53 % merinoull 

47 % egyptisk bomull
Produsert i Italia

50 gram = ca 142 meter

3

2,5

10

10

26

28

• Ullvugge 30 °C
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt
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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


