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FØR DU BEGYNNER
Les gjennom oppskriften før du begynner å strikke. 
Da får du en generell forståelse for gangen arbeidet, 
og du unngår å strikke feil.

VELG RIKTIG GARN
Alpin-genseren er designet i Dale Garn Baby Ull. 
For et best mulig resultat anbefaler vi at du strikker 
langrennsgenseren i originalgarnet. 

PASS PÅ STRIKKEFASTHETEN
For at plagget du strikker skal få riktige mål og fasong, 
må du overholde strikkefastheten. 
Ikke alle strikker likt. Strikker du løsere enn den 
strikkefastheten som er oppgitt, blir plagget større. 
Strikker du fastere blir plagget mindre.

STRIKK EN PRØVELAPP
Sjekk din strikkefasthet ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall masker på 10 cm. Har du flere masker enn 
oppgitt, skift til tykkere pinner. Har du færre masker, 
skift til tynnere pinner.
Alle strikker litt ulikt, og pinne-nummer i oppskriften 
er kun veiledende. Bare et halv pinne-nummer opp 
eller ned kan gjøre forskjell. 
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DG31506 DA LE BA BY L A NGRENN 2016
DESIGN Dale Garn

GARN Dale Garn Baby Ull – 100% superwash   
  merinoull. 50 gram = ca 165 meter

STØRRELSER 
Genser:  (3)  6  (12)  18    (24)mnd
Bukse:  (3-6)  9-12 (18-24)   mnd 
Sokker:  (3-6)   12  (18)  24 mnd 
Hjelmlue, votter:  (3)  6-9  (12-18)   24 mnd

MÅL
Genser:
Overvidde:  (48)  53  (57)  61  (66)  cm
Lengde:  (26)  28  (31)  34  (37)  cm
Ermelengde:  (15)  17  (20)  23  (26)  cm
Bukse:  
Benlengde:  (19)   24  (30)   cm
 

FARGEALTERNATIV
Fargealternativ I:  
Frg 1: 0017 Hvit
Frg 2: 5755 Mørk blå
Frg 3: Rød

GARNFORBRUK
Genser:  
Frg 1: (100) 100 (150) 150 (200) g 
Frg 2: (50) 50 (50) 50 (100) g  
Frg 3: 50 g alle str

2 + 2,5 Mønsterstrikk Elastikk Dale Garn Baby Ull

GENSER
FOR-OG BAKSTYKKET
Legg opp med frg 1 på p nr 2 (154) 168 (182) 196 (210) m. 
Strikk rundt 1 r, 1 vr (3) 3 (4) 4 (4) cm. Skift til p nr 2 ½ og 
strikk 2 omg glattstrikk. Strikk så rundt Diagram A til arb 
måler ca (11) 13 (16) 19 (22) cm, avslutt som vist i diagr. Sett 
et merke i hver side med (77) 84 (91) 98 (105) m til hver del. 
Strikk 2 omg glattstrikk med frg 1, samtidig som det felles 
1 m før hvert sidemerke på 2.omg for str 6 og 18 mnd =  
(77) 83 (91) 97 (105) m til hver del. Strikk rundt Diagram B, 
deretter strikkes resten av genseren med frg 3, beg ved pil for 
valgt str i hver side ved sidemerke. Strikk rundt til arb måler 
(22) 24 (26) 29 (32) cm og fell av de midterste (17) 19 (19) 21 
(23) m på forstykket til hals. Strikk fram og tilbake og fell på 
hver side til halsen i beg av hver p (2,2,1,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1,1) 
2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1) m, mens du samtidig, når arb måler 2 cm 
før oppgitt lengde, felles de midterste (23) 25 (27) 29 (33) m 
på bakstykket av til nakken. Strikk hver side for seg og fell til 
nakken annenhver p 2,1 m til alle str = (24) 26 (29) 31 (33) m 

igjen til hver skulder. Strikk til arb måler hel lengde og fell av. 
Strikk andre side på samme måte, men motsatt.

ERMER
Legg opp med frg 1 på p nr 2 (44) 44 (48) 48 (52) m. Strikk 
rundt 1 r, 1 vr (3) 3 (4) 4 (4) cm. Skift til p nr 2 ½ og strikk 2 
omg glattstrikk samtidig som det økes (1) 3 (1) 3 (1) m jevnt 
fordelt på 2.omg. Strikk så Diagram C for genser til (farge-
alternativ I), fortsett med frg 1 til (fargealternativ II) som har 
ensfargete ermer. Øk 2 m midt under ermet hver (2 ½) 2 (1 
½) 1 ½ (1 ½) cm (4) 6 (8) 10 (12) ganger = (53) 59 (65) 71 (77) 
m. Etter Diagram C (kun til fargealternativ I) strikkes det med 
frg 1 til ermet måler oppgitt lengde. Vreng ermet og strikk 6 
p glattstrikk frem og tilbake til belegg. Øk 1 m i hver side 
annenhver p slik at sidene på belegget blir skrådd. Fell av litt 
løst.
Strikk et erme til på samme måte.

38

32

10 x 10

Fargealternativ II:  
Frg 1: 5755 Mørk blå
Frg 2: 0017 Hvit
Frg 3: 4018 Rød

Bukse: 
Frg 1: (100) 150 (150) g

Hjelmlue: 
Frg 1: 50 g alle str  
Frg 3: 50 g eller rester alle str

Sokker og votter: 
Frg 1: 50 g alle str

 
PINNEFORSLAG Rundpinne nr 2 og 2 ½

STRIKKEFASTHET 32 m glattstrikk, 40 omg glattstrikk 
el 38 omg mønsterstrikk = 10 x 10 cm 

TILBEHØR Elastikk til buksa

FORKORTELSER r=rett, vr=vrang, m=maske, p=pinne, 
omg = omgang, beg = begynn

2 + 2,5
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MONTERING
Damp delene lett på vrangen. Mål vidden øverst på ermet 
uten å strekke det ut i bredden. Sett målet av i sidene til 
ermehull. Sy to maskinsømmer på hver side av de 3 midt-
erste m langs hvert ermehull. Klipp opp mellom sømmene. 
Sy sammen på skuldrene. 

HALSKANT
Begynn ved den ene skuldersømmen og strikk opp 
ca 16 m pr 5 cm med frg 3 for (fargealternativ I) og frg 1 
for (fargealternativ II).
Strikk rundt (4) 4 (5) 5 (6) cm 1 r, 1 vr. Fell av med r og vr m. 
Brett kanten dobbel mot vrangen og sy passe løst til.

Sy ermene i fra retten med et sting i m innenfor maskin-
sømmen på bolen og et sting i nederst vr-omg på ermet. 
Sy hver side for seg. Sy belegget over klippekanten på vrangen.

BUKSE
Begynn øverst og strikk rundt. Legg opp på p nr 2 med frg 3 
(152) 164 (176) m. Strikk rundt 2 r, 2 vr. Etter 5 cm skal det 
skiftes til p nr 2 ½ og buksa skal strikkes høyere bak: Sett et 
merke midt bak. Strikk 8 m forbi ’midt bak’, snu og strikk 16 
m tilbake, snu og strikk 8 m mer for hver gang i alt (4) 4 (5)  
ganger til hver side. Fortsett rundt med 2 r, 2 vr til arb midt 
foran, fra opplegget, måler (18) 20 (22) cm. Sett et merke i 2 
m midt foran og 2 m midt bak. Øk 1 m på hver side av midtm 
annenhver omg 4 (4) 5 ganger = (168) 180 (196) m. Del arb 
midt foran og midt bak = (84) 90 (98) m til hver ben. Strikk 
hvert ben for seg slik: Fortsett med 2 r, 2 vr. Fell 2 m på 
benets innside hver (1) 1 (1 ½) cm 6 ganger og videre hver (1) 
1 ½ (2) cm (6) 7 (9) ganger. Fortsett til benet måler (19) 24 

(30) cm. Fell av de siste (60) 64 (68) m.
Brett kanten øverst mot vrangen og sy fast. Trekk en elastikk 
gjennom løpegangen i livet.

HJELMLUE
Legg opp på liten rundp nr 2 med frg 1 (80) 88 (96) 104 m. 
Strikk rundt 2 r, 2 vr (6) 7 (7) 8 cm. Strikk 1 omg r samtidig som 
det økes 36 m jevnt fordelt til alle str = (116) 124 (132) 140 m. 
Skift til p nr 2 ½. Fortsett med glattstrikk. Strikk 2 omg. Sett de 
siste (10) 12 (14) 16 m på en tråd = midt foran. Fortsett frem og 
tilbake med glattstrikk over de resterende (106) 112 (118) 124  m 
og fell i beg av hver p 3,2,2,1 m til alle str = (90) 96 (102) 108 m 
igjen. Når det er strikket (10) 11 (12) 13 cm fra m som ble satt av 
midt foran, felles i beg av de to neste p (30) 32 (34) 36 m = 
(30) 32 (34) 36 m igjen til midtfeltet. Fortsett over midtfeltet til 
dette er like langt som de avfelte m på siden samtidig som det 
felles 1 m i hver side innenfor 1 m ca hver 2 cm 4 ganger for 
alle str. Sett m på en tråd. Sy midtfeltet til sidefeltene med 
attersting fra vrangen.

KANT FORAN
Strikk med frg 1 og p nr 2 rett over de (10) 12 (14) 16 m midt 
foran, strikk opp innenfor 1 m ca 16 m pr 5 cm opp langs ene 
siden, strikk over midtfeltets m, strikk ned langs andre siden = 1 
omg r. Strikk rundt 2 r, 2 vr, reguler evt noen m på omg slik at 
masketallet er delelig med 4 m. Strikk ca 1-1½ cm. Skift til frg 3 
og strikk 1 omg r, videre 2 r, 2 vr til hele kanten måler 3 ½ -4 
cm. Fell passe løst av med r og vr m. Brett mot vrangen og sy 
til på vrangen.

SOKKER
Legg opp med frg 3 på p nr 2 (44) 48 (52) m. Strikk 1 r, 1 vr  (5) 
5 ½ (6) cm og øk på siste omg jevnt fordelt til (46) 50 (54) m. 
Sett et merke i hver side med (23) 25 (27)m til hæl og (23) 25 
(27) m oppå foten. 
Skift til p nr 2 ½. 
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DIAGR A MMER
HÆL
Strikk glattstrikk fram og tilbake. Strikk til 1 m står igjen på den 
ene siden, snu og strikk til 1 m gjenstår på den andre siden, 
snu og strikk 1 m mindre for hver p til det står igjen (7) 7 (9) 
m 
på midten. Snu og strikk 1 m mer for hver p, men for å unngå 
hull mellom nest siste og siste m, gjøres slik: Ta opp tråden 
mellom de to m, sett den vridd inn på p og strikk den 
sammen med neste m. Fortsett på denne måten til alle m er 
strikket. Videre strikkes 1 r, 1 vr rundt over alle m, men fell på 
første omg (6) 6 (4) m jevnt fordelt = (40) 44 (50) m. 
Når foten måler, inkludert hæl, (7) 8 (10) cm, eller ønsket 
lengde, felles jevnt fordelt til (36) 42 (48) m. Fell til tå (i 
glattstrikk) ved å strikke (4) 5 (6), 2 r sammen ut omg. 
Strikk 2 omg uten å felle. Neste omg strikkes (3) 4 (5) r, 2 r 
sammen. Fell videre slik hver omg. Det blir 1 m mindre 
mellom fellingene for hver gang. Når det er 12 m igjen, 
strikkes 1 r, 2 r sammen ut omg. 
Klipp av tråden, trekk den gjennom m og fest godt. 

VOTTER
Legg opp med farge 3 på p nr 2 (40) 44 (48) 52 m. Strikk 
rundt 1 r, 1 vr (8) 8 (8) 9 cm. Sett et merke i 1. og (21.) 23. 
(25.) 27. m = sidemasker. Skift til p nr 2 ½. Fortsett rundt 
med glattstrikk. Når votten måler (2) 2 ½ (3) 3 ½ cm fra 
vrangborden, strikkes en tråd i en avvikende frg over de siste 
(5) 6 (7) 8 m til tommel. Fortsett med glattstrikk over alle m 
til votten måler (6) 7 (8) 9 cm fra vrangborden. Videre felles 
1 m på hver side av sidem hver omg ved å strikke 2 m vridd r 
sammen før sidem og 2 m r sammen etter.
Når det står igjen 6 m, trekkes tråden gjennom disse og 
festes godt.

TOMMEL
Ta ut tråden. Sett m inn på p 2 ½, ta opp 1 ekstra m i hver 
side = i alt (12) 14 (16) 18 m. Fortsett rundt med glattstrikk. 
Når tommelen måler (2 ½) 3 (3 ½) 4 cm strikkes 2 m r 
sammen omg rundt. Klipp av tråden, trekk den gjennom 
resten av m og fest den godt. Strikk en vott til på samme 
måte, men med tommel over de første (5) 6 (7) 8 m.

DIAGRAM A  SIDE 6

DIAGRAM B  SIDE 6

DIAGRAM C  SIDE 6
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DIAGR A M A, B, C 

DIAGRAM B

DIAGRAM A

DIAGRAM C

gjenta

 

avslutt her

gjenta gjenta

  = Frg 1
  = Frg 2
  = Frg 3

midt foran, midt bak

Mønster B 

gjenta (3) 3 (3) 3 (5) ganger

18 324 1212 3 1824 66
beg herslutt her
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INSTAGRAM: HOUSEOFYARN_NORWAY
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DALE BABY
LANGRENN
MODELL DG31506

DALE GARN BABY ULL

Dale Baby Ull er spunnet av australske merinoull 
i den fineste fiberkvaliteten. 

Garnet er superwashbehandlet og vaskes i maskin 
på ullprogram / ullvugge på 40 grader.

Bruk vaskemiddel for ull/silke, og unngå skyllemiddel til 
superwashbehandlet ull.  Strekk plagget lett i fasong både 
i bredde- og lengderetningen mens det er vått, og la det 

tørke flatt.

Plagg strikket i Dale Baby Ull dampes lett med et fuktig 
klede. Vri opp kledet i rent vann, og «slå» ut overflødig 

fukt. Legg kledet over plagget, og hold strykejernet et par 
millimeter over slik at dampen slår ned i strikke-

plagget. Ikke press strykejernet ned på et strikkeplagg. 
Gjør du det, blir det flatt og noe av den luftige strukturen 

i maskebildet blir borte.

40°
40°


