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303-03A
ELSA KJOLE & LUE

DESIGN Kari Haugen

STØRRELSER
Kjole (6) 9 (12) 24 (36) mnd
Lue (6-9) 12 (24-36) mnd

PLAGGETS MÅL
Kjole
Overvidde ca (56) 60 (63) 67 (70) cm
Lengde ca (36) 38 (41) 44 (48) cm
Ermelengde ca (15) 17 (19) 22 (25) cm

GARNFORBRUK
Kjole & lue
Støvrosa 4203 (2) 2 (2) 3 (3) nøster

PINNEFORSLAG Liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5

TILBEHØR 4-5 små knapper

STRIKKEFASTHET 1 rapp mønster = ca 4 cm
  Rillestrikk: 22 m x 37 p p nr 3,5 
  = 10 x 10 cm

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

© 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.

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
KIDSILK ERLE 56 % kid mohair, 26 % silke, 
18 % ull, 50 gram = ca 325 meter 
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K JOLE
MØNSTER:

Mønsteret er delelig med 12 + 3 m.

1. p (vrangen): R

2. p: 1 r, 2 vridd r sammen* 9 r, 3 vridd r sammen*, gjenta fra*-*, 

avslutt med 9 r, 2 vridd r sammen, 1 r

3. p: 1 r, *1 vr, 4 r, (1 r, 1 kast, 1 r) i neste m, 4 r*, gjenta fra *-*, 

avslutt med 1 vr, 1 r

Gjenta 2. - 3. p til ønsket lengde.

Legg opp (219) 231 (243) 267 (291) m på p nr 3,5. Strikk mønster 

fram og tilbake til arbeidet måler ca (24) 26 (29) 32 (35) 

cm og siste p er fra vrangen. Strikk 1 p r hvor det felles (95) 

99 (103) 119 (135) m jevnt fordelt = (124) 132 (140) 148 (156) m. 

Strikk 1 p r fra vrangen hvor det felles slik til ermehull: Strikk (27) 

29 (31) 33 (35) m, fell av 8 m, strikk (54) 58 (62) 66 (70) m, fell 

av 8 m, strikk (27) 29 (31) 33 (35) m. Legg arbeidet til side mens 

ermene strikkes.

ERMER

Strikkes fram og tilbake.

Legg opp (33) 35 (37) 39 (41) m på p nr 3 og strikk 5 p glattstrikk 

med første p fra retten. Fortsett med hullrad (fra vrangen): 

*2 vr sammen, 1 kast*, gjenta fra *-* ut p og avslutt med 1 vr. 

Strikk 6 p glattstrikk. Neste p (retten) økes (22) 24 (26) 28 (30) 

m jevnt fordelt = (55) 59 (63) 67 (71) m. Økinger gjøres ved 

å strikke 1 r, 1 vridd r i sammen m. Skift til p nr 3,5 og strikk 

mønster. NB! Til størrelse (6) 9 (24) 36 mnd strikkes på 2. p (11) 

13 (11) 13 r først og sist på p i stedet for 9 r. De ekstra m strikkes 

r på 3. p. Til størrelse 12 mnd stemmer masketallet uten å legge 

til m først og sist på p. Strikk til ermet fra hullraden måler ca (15) 

17 (19) 22 (25) cm og siste p er fra vrangen. Strikk 1 p r hvor det 

felles 11 m jevnt fordelt = (44) 48 (52) 56 (60) m. Strikk 1 p r fra 

vrangen hvor det felles 4 m først og sist på p = (36) 40 (44) 

48 (52) m igjen.

BÆRESTYKKE

Sett bakstykke + erme + forstykke + erme + bakstykke inn 

på samme rundp nr 3,5 = (180) 196 (212) 228 (244) m. Strikk 

rillestrikk fram og tilbake. Fell på 3. p (retten) 14 m jevnt fordelt = 

(166) 182 (198) 214 (230) m. Gjenta denne fellingen hver 4. p til 

det er felt i alt (8) 9 (10) 11 (12) ganger. NB! Fordel fellingene slik 

at de ikke kommer rett over hverandre og unngå å felle utenfor 

de ytterste 7 m i hver side av p. Det skal nå være (68) 70 (72) 

74 (76) m igjen. Strikk 3 p til (siste p fra vrangen). Skift til p nr 3. 

Strikk 6 p glattstrikk og fell på første p (11) 9 (7) 5 (3) m jevnt 

fordelt = (57) 61 (65) 69 (73) m. Strikk hullrad som nederst 

på ermene og 6 p glattstrikk. Fell av uten å stramme.

MONTERING

Brett (i hullraden) belegget nederst på ermene og halskanten 

mot vrangen og sy til. Sy igjen hullene under ermene.

Knappestolpe: Bruk p nr 3. Strikk opp ca 11 m pr 5 cm langs 

kanten på det ene bakstykket. Strikk ca 1 cm rillestrikk. Fell av.

Stolpe med knapphull: Strikkes som knappestolpen, men midt 

på lages 4-5 knapphull øverst. La det være ca. 3-4 cm mellom 

dem. Fell av 2 m til hvert knapphull, eller strikk 2 r sammen, 

1 kast (avhengig av knappenes str). Hvis 2 m felles, legges det 

neste p opp 2 nye m over de felte.
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SLØYFE
Legg opp 16 m på p nr 3,5 og strikk rillestrikk ca 9 cm, fell av. 

Rynk sammen på midten med å slå om en dobbel tråd noen 

ganger. Knyt sammen på baksiden og fest trådene.

Sy fast sløyfa midt foran på kjolen, der hvor bærestykket 

begynner.

Sy i knappene.

LUE
Strikes fram og tilbake.

Legg opp (111) 123 (135) m på p nr 3,5. Strikk mønster som 

forklart over (15) 16 (17) cm. Strikk 1 p (på retten) hvor det felles 

(22) 26 (30) m jevnt fordelt = (89) 97 (105) m. Videre strikkes 

rillestrikk. På 4.p (retten) felles slik: Strikk 1 r *2 r sammen (9) 

10 (11) r*, gjenta fra *-* 7 ganger til. Strikk 3 p uten å felle. 

Neste p felles slik: Strikk 1 r *2 r sammen (8) 9 (10) r*, gjenta fra 

*-* 7 ganger til. Strikk 3 p uten å felle. Neste p felles som før. 

Fortsett å felle slik hver 4. p til det er 17 m igjen. Avslutt med 1 r, 

2 r sammen ut p. Klipp av tråden og trekk den gjennom m.

Sy sammen lua. Stram tråden i toppen og fest godt. Luen skal 

ha oppbrett. Strikk ei sløyfe som til kjolen og sy den fast på ene 

siden.
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Garn brukt 
i denne oppskriften

KIDSILK

ERLE
56 % mohair

26 % silke 18 % ull
Produsert i EU/Romania

KIDSILK ERLE er et luftig, børstet mo-

hairgarn i luksusklassen som blir til lekre, 

florlette og myke plagg. Bruk det enten 

alene eller prøv å strikke det sammen med 

andre garnkvaliteter. Enten lagt dobbelt, 

som mønstereffekt sammen med et rund- 

spunnet ullgarn eller alpakka. Husk at den 

oppgitte strikkefastheten er veiledende, og 

at du kan strikke Kidsilk Erle med tynnere 

eller tykkere pinner alt etter hvilket resultat 

du ønsker.

50 gram =  ca 325 meter

5,510

18

• Ullvugge 30 °C
• Vrenges før vask
• 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

28

dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.noknitathome.no

HOUSEOFYARN.NO
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HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER

FO
T

O
: JA

N
N

E
C

H
E

 ST
R

Ø
N

E
N

 | D
E

SIG
N

 O
G

 LA
YO

U
T: P

LA
Y

D
E

SIG
N

.N
O

 | R
E

P
R

O
: K

A
I H

A
N

SE
N

 T
R

Y
K

K
E

R
I 


