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DALE LILLE LERKE

GENSER, TOPP, KNEBUKSE, LUE, SOKKER & TEPPE

DESIGN

Kari Haugen

GARN

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

STØRRELSER
Genser, topp,
bukse og lue

0

(3)

6

(12)

Sokker

0-3

(6)

12

(24) 		 mnd

24 mnd
Lue
Kitt 2425/skifer 5752 1 nøste alle størrelser
Sokker
Kitt 2425/skifer 5752 1 nøste alle størrelser

PLAGGETS MÅL
Genser
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

45
24
13

(48)
(28)
(15)

51
32
17

(57)
(36)
(20)

60 cm
40 cm
24 cm

Teppe
Ubleket hvit 0020/
kamel 2641

Topp
Overvidde ca
Hel lengde ca

40
24

(45)
(26)

48
28

(52)
(31)

57 cm
34 cm

TILBEHØR

6-8 knapper til genser
2 knapper til topp

Bukse
Vidde (lett utstrakt) ca 40
Benlengde ca
6

(44)
(7)

48
8

(52)
(9)

56 cm
10 cm

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3
Rundp nr 4 til teppe

STRIKKEFASTHET

26 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
30 m ribbestrikk (2 r, 2 vr) på p nr 3 = 10 cm
26 m mønsterstrikk teppe på p nr 4 = 10 cm

Teppe

ca 70 x 70 cm

GARNFORBRUK
Genser
Ubleket hvit 0020/
kamel 2641
Kitt 2425/skifer 5752

2
1

(3)
(1)

3
1

(3)
(1)

3 nøster
2 nøster

Bukse
Kitt 2425/skifer 5752 2

(2)

2

(3)

3 nøster

Topp
Ubleket hvit 0020/
kamel 2641

(1)

2

(2)

2 nøster

1

GENSER

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

FORSTYKKET
= 58 (62) 66 (74) 78 m.

FORSTYKKET
Legg opp 58 (62) 66 (74) 78 m med ubleket hvit/kamel på p
nr 2,5. Strikk vrangbord fram og tilbake 2 r, 2 vr (avslutt med
2 r) til arbeidet måler 3 (3) 4 (4) 5 cm. Legg arbeidet til side.

Fortsett med ubleket hvit/kamel og strikk glattstrikk fram
og tilbake. Når ermehullet måler 3,5 (3,5) 4 (4) 5 cm, settes
de midterste 14 (16) 18 (20) 22 m på en tråd til hals.
Strikk hver side for seg. Fell videre til halsen på hver 2. p 2,1,1
m = 18 (19) 20 (23) 24 m. Strikk til ermehullet måler 6,5 (7,5)

BAKSTYKKET
Legg opp og strikk vrangbord som til forstykket.

8 (9) 10 cm. Skift til p nr 2,5 og strikk videre med 2 r, 2 vr.
Når kanten måler 1 cm strikkes 2 (2) 2 (3) 3 knapphull jevnt
fordelt, det siste kommer i halskanten.

BOLEN

Knapphull: Strikk 2 m r sammen, lag et dobbelt kast, strikk

= 116 (124) 132 (148) 156 m.
Sett m fra for- og bakstykket inn på rundp nr 3 og strikk 3 cm
glattstrikk rundt. Strikk deretter mønster etter diagram A til
arbeidet måler 16 (19) 23 (26) 29 cm.
Strikk for- og bakstykket ferdig for seg.
SS/2016

6 nøster

2 m vridd r sammen. På neste p strikkes det doble kastet
r eller vr, slik det passer med mønsteret (2 r, 2 vr). Strikk til
kanten måler ca 2,5 cm.
Fell av med r og vr m.
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side, helt ut til kanten. Strikk 2 r, 2 vr. Når kanten måler ca 1 cm
strikkes 1 knapphull i hver side.
Strikk til kanten måler ca. 2,5 cm. Fell av med r og vr m.
Halskant på bakstykket Strikk som på forstykket,
men uten knapphull. Legg knapphullskanten over
knappekanten og sy til ytterst på skulderen.
Sy i ermene. Pass på at midten av ermene møter midten
på skulderkantene.

DIAGR A M A, B, C

Gjenta

A

Start

BAKSTYKKET
= 58 (62) 66 (74) 78 m.
Strikk fram og tilbake som på forstykket.
Når ermehullet måler 5,5 (6,5) 7 (8) 9 cm, sett de midterste

Ubleket hvit/kamel: R på retten, vr på vrangen
Kitt/skifer: R på retten, vr på vrangen
Kitt/skifer: Vr på retten, r på vrangen

16 (18) 20 (22) 24 m på en tråd til nakke. Strikk hver side for

B

C

seg slik: Fell videre til nakken på hver 2. p 2,1 m = 18 (19) 20
(23) 24 m. Strikk til bakstykket måler like langt som forstykket

Høyde på kant

før kanten i 2 r, 2 vr. Skift til p nr 2,5, og strikk 2 r, 2 vr som
på forstykket, men uten knapphull.
Fell av med r og vr m.

ERMER
Legg opp 40 (44) 44 (48) 48 m med ubleket hvit/kamel
på strømpep nr 2,5. Strikk vrangbord rundt med 2 r, 2 vr til

Øking i kant på hjørnet

arbeidet måler 3 (3) 4 (4) 5 cm. Skift til p nr 3. Strikk mønster
B

etter diagram A og øk på første omgang 2 (0) 2 (0) 2 m midt
under ermet. Gjenta økingene på hver 1,5. cm til i alt 52 (56)
60 (64) 68 m.
Fortsett uten å øke til ermet måler 13 (15) 17 (20) 24 cm.
Fell av.

C

Strikk opp ca 13 m pr 5 cm med ubleket hvit/kamel på hver

Øking i kant på hjørnet

Høyde på kant

Halskant på forstykket: Sett m på tråden inn på p nr 2,5.

Gjenta

MONTERING

Gjenta

R på retten vr på vrangen
R på retten vr på vrangen
R
Vrpå
påretten
retten,vrr på
på vrangen
vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Vr
retten,
på vrangen
Øk på
1m
ved årløfte
tråden mellom 2 m og sett den vridd på
Øk 1 m ved å løfte tråden mellom Øk
2 m1og
vridd
på venstre
m vrden vridd på
m sett
ved
å løfte
mellomp.2Strikk
m og sett
Tom
rute
= den
ingen
mtråden
Tom rute = ingen m
Tom rute = ingen m
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MONTERING
Knappekant: Høyre side gutt, venstre side jente.
Strikk opp med ubleket hvit/kamel ca 13 m pr 5 cm langs splitten.
Strikk vrangbordstrikk fram og tilbake med 2 r, 2 vr til kanten
måler ca 2 cm.
Fell av med r og vr m.
Merk av for 2 knapper jevnt fordelt.
Knapphulskant: Strikkes som knappekanten, men med
knapphull tilsvarende merkene. Knapphull, se genser.
Legg knapphullskanten over knappekanten og sy til nederst.
Sy sammen på skuldrene.
Strikk opp ca 13 m pr 5 cm med ubleket hvit/kamel langs
halsen (også over splitten) på p nr 2,5. Strikk 1 p r tilbake.
Fell av.
Ermehullskant: Strikk opp ca 13 m pr 5 cm med ubleket hvit/
kamel rundt ermehullet og strikk rundt 2 r, 2 vr til kanten
måler ca 2 cm. M-tallet må være delelig på 4.

BRYSTLOMME

Fell av med r og vr m.

Lommen strikkes ovenfra og ned.

Strikk på samme måte rundt det andre ermehullet.

Legg opp 14 (15) 16 (17) 18 m med kitt/skifer på p nr 3. Strikk 1

Sy i knapper.

p r (1. p = vrangen). Fortsett med glattstrikk fram og tilbake til
lommen måler 4,5 (5) 5,5 (6) 6,5 cm. Strikk 2 p og fell av 1 m i
begynnelsen på hver p. Fell av.
Begynn øverst i høyre hjørne, og strikk opp med kitt/skifter
(fra retten) ca 13 m pr 5 cm langs kanten, og til det andre
hjørnet. Fordel m på 3 p. Strikk 1 p r tilbake. Fell av.
Sy lommen på genseren i passe høyde. Sy i knapper.

KNEBUKSE
Strikkes ovenfra og ned.
Legg opp 120 (132) 144 (156) 168 m med kitt/skifer
på p nr 2,5 og strikk 2 r, 2 vr.
NB! Sett et merke midt foran og tilpass m slik at det blir
2 r m midt foran.
Når arbeidet måler ca 2 cm, strikkes 1 omgang vr til brettekant.

TOPP

Fortsett med 2 r, 2 vr. Når arbeidet måler ca 1 cm strikkes 2

Legg opp 104 (116) 124 (136) 148 m med ubleket hvit/kamel på p

hull til å trekke en snor gjennom midt foran: Strikk til 2 m før

nr 2,5. Strikk rundt 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr. Skift til

midtm, strikk 2 r sammen, dobbelkast, 2 vr sammen, 2 r, 2 vr

p nr 3 og strikk videre i glattstrikk. Når arbeidet måler 17 (18) 19 (21)

sammen, dobbelkast, 2 r sammen

23 cm, felles det til ermehull og splitt midt foran: Fell av 3 (4) 5 (6)

På neste omgang strikkes 1 r, 1 vr/1 vr, 1 r i dobbelkastet.

7 m, strikk 20 (22) 23 (25) 27 m (= venstre forstykke), fell av 6 m,

Skift til p nr 3 når arbeidet fra brettekanten måler 2,5 cm

strikk 20 (22) 23 (25) 27 m (= høyre forstykke), fell av 6 (8) 10 (12)

og strikk buksen høyere bak slik: Sett et merke midt bak.

14 m, strikk 46 (50) 52 (56) 60 m (= bakstykket), fell av 3 (4) 5 (6) 7

Strikk 8 m forbi merket, snu og strikk 16 m tilbake, snu

m. Strikk for- og bakstykket ferdig for seg

og strikk 8 m mer for hver gang i alt 3 (4) 4 (4) 5 ganger
til hver side. Fortsett rundt med 2 r, 2 vr til arbeidet midt

FORSTYKKET
Strikk glattstrikk fram og tilbake og fell videre til ermehull
på hver 2. p 2,1,1 m. Når ermehullet måler 3,5 (3,5) 4 (5) 5,5
cm, felles det til hals. Fell 3,2,1,1,1 (4,2,1,1,1) 5,2,1,1,1 (6,2,1,1,1)
7,2,1,1,1 m = 8 (9) 9 (10) 11 skulderm.
Strikk til ermehullet måler 7,5 (8) 9 (10) 11 cm. Fell av.
Strikk det andre forstykket på samme måten, men speilvendt.

BAKSTYKKE
Strikk og fell til ermehull som på forstykkene. Strikk til
bakstykket måler 2 cm kortere enn forstykkene.
Fell av de midterste 16 (18) 20 (22) 24 m til nakke.
Strikk hver side for seg og fell videre til nakken på hver
2. p 2,1 m = 8 (9) 9 (10) 11 skulderm.
Strikk til bakstykket måler like langt som forstykkene.
Fell av.
SS/2016
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foran måler 11 (12) 13 (14) 15 cm fra brettekanten.
Sett et merke rundt 2 m midt foran og midt bak = merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem på hver 2. omgang 4 (4) 5
(5) 6 ganger = 136 (148) 164 (176) 192 m.
Strikk 1 omgang til.
Del arbeidet midt foran og midt bak og strikk hvert ben for seg.
Sett m inn på strømpep nr 3. Fortsett med 2 r, 2 vr og fell 2
m på innsiden av benet på hver 2. omgang 11 (12) 14 (15) 17
ganger = 46 (50) 54 (58) 62 m. Strikk 1 omgang til.
Fell av med r og vr m.
Brett kanten øverst mot vrangen og sy til. Tvinn en snor
og trekk i løpegangen.

LUE
Legg opp 88 (96) 104 (112) 120 m med kitt/skifer på p nr 3.
Strikk vrangbordstrikk rundt med 2 r, 2 vr til arbeidet måler 10
(11) 12 (13) 14 cm. Strikk 1 omgang r og fell 16 m jevnt fordelt

vrist m, til det gjenstår 28 (30) 36 (40) m.

= 72 (80) 88 (96) 104 m. Strikk videre i glattstrikk. Fell på 2.

Strikk til foten (hælen medregnet) måler 7 (8) 9 (10) cm eller

omgang slik: Strikk *2 r sammen 7 (8) 9 (10) 11 m r*, gjenta

til ønsket lengde før felling til tå.

fra *-* ut omgangen. Strikk 1 omgang uten å felle. På neste

Strikk *2 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* omgangen ut.

omgang felles slik: Strikk *2 r sammen 6 (7) 8 (9) 10 r*, gjenta

Strikk 2 omganger uten å felle.

fra *-* ut omgangen. Strikk 1 omgang uten å felle. Fortsett

Strikk *1 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* omgangen ut.

å felle slik på hver 2. omgang, med 1 m mindre mellom

Strikk 1 omgang uten å felle.

fellingene for hver gang, til det gjenstår 8 m igjen.

Strikk 2 r sammen til det gjenstår 8 m. Klipp av garnet, trekk

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest den godt.

tråden gjennom m og fest den godt.
Strikk en sokk til på samme måte.

SOKKER
Legg opp 28 (32) 36 (40) m med kitt/skifer på strømpep nr

TEPPE

2,5. Strikk vrangbord rundt med 2 r, 2 vr til arbeidet måler 3,5

Legg opp 160 m med ubleket hvit/kamel på rundp nr 4. Strikk

(4) 4,5 (5) cm. Skift til p nr 3 og strikk glattstrikk.

mønster etter diagram B fram og tilbake til arbeidet måler ca

Strikk hæl over de midterste 14 (16) 18 (20) m. Strikk 2 (2,5) 3

60 cm. Avslutt med en ‘hel rute’ i mønsteret. La m være på p.

(4) cm glattstrikk fram og tilbake (siste p fra vrangen). Fell slik:

Strikk opp ca 13 m pr 5 cm med ubleket hvit/kamel på rundp

Strikk 9 (10) 11 12 m r, 2 vridd r sammen, 1 r, snu. Ta 1 m løs

nr 4 videre rundt teppet.

av, strikk 5 vr, 2 vr sammen, 1 vr, snu. Ta 1 m løs av, strikk 6 r,

NB! M-tallet må være delelig med 4, pass på at det er 2 r m

2 vridd r sammen, 1 r, snu. Ta 1 m løs av, strikk 7 vr, 2 vr

i hvert hjørne. Strikk rundt med 2 r, 2 vr og mønster etter

sammen, 1 vr, snu. Fortsett slik til alle m er strikket. Strikk opp

diagram C i alle 4 hjørner.

5 (6) 7 (8) m langs hver side av hælen. Fortsett rundt over alle

Fell av med r og vr m.

m og strikk 2 r sammen på hver side av de 20 (22) 24 (28)

Damp ut teppet i fasong under et fuktig klede.

26

3

10
28

2,5

10
50g = ca 142m

LILLE LERKE
53 % merinoull
47 % egyptisk bomull

SS/2016

•
•
•
•

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

Dale Lille Lerke er et mykt og slitesterkt
helårsgarn i fin ull- og bomullsblanding,
og en tynnere utgave av Dale Lerke.
Her er et godt garn til finere strikkeplagg
og når ren ull er for varmt. Vi anbefaler
Dale Lille Lerke til alle typer babyklær
og babytepper også.
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
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FOTO: ELISABETH TØNNESSEN | STYLIST: NINA KVESETH OG SIV JUNE O. SKANDSEN, TEAM MODERN DESIGN | MODELLER: EVERYBODY | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO OG TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DALE-GARN
INSTAGRAM: HOUSEOFYARN_NORWAY
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