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321·11 

DESIGN  Olaug Kleppe

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

STØRRELSER  3  (6)  9-12 mnd  (2-3)  år

PLAGGETS MÅL 

Heldress (begge modeller)
Overvidde ca  40  (43)  46  (54)  cm
Benlengde ca 17  (19)  21  (26)  cm

Jakke
Overvidde ca 48  (51)  55  (62)  cm
Hel lengde ca 17  (20)  23  (26)  cm
Ermelengde ca 15  (17)  19  (23)  cm

GARNFOBRUK

Heldress
Kitt 2425  2  (2)  3  (4)  nøster
Ubleket hvit 0020  1  (1)  1  (1)  nøste
Skifer 5752  1 nøste eller rest fra jakken

Jakke
Skifer 5752  2  (3)  3  (3)  nøster

Lue
Ubleket hvit 0020  1  (1)  1  (2)  nøster

TILBEHØR Trykk knapper til heldress med åpning
 4 knapper til heldress uten åpning
 2 (2) 2 (3) knapper til jakke

PINNEFORSLAG Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3
 Heklenål nr 2,5

STRIKKEFASTHET 26 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm 
 26 m rillestrikk på p nr 2,5 = 10 cm
 26 m mønster A, B og D på p nr 3 = 10 cm
 7 m mønster C på p nr 3 = 2 cm

PICOT Hekle *3 lm, 1 fm i første lm, hopp over 1 m,  
 1 kjm i neste m*, gjenta *-*

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
 st = stav, lm = luftmaske, kjm = kjedemaske
 fm = fastmaske

HELDRESS MED ÅPNING
Begynn nederst på det ene benet. Legg opp 34 (36) 38 (42) m 

med kitt på p nr 2,5. 1. p strikkes fra vrangen. Strikk 7 p r (= 4 

riller) fram og tilbake. 

Skift til p nr 3, strikk glattstrikk. Øk på 1. p 12 (12) 12 (14) m jevnt 

fordelt = 46 (48) 50 (56) m. Øk videre 1 m innenfor første 

og siste m på hver 1 cm 14 (16) 18 (22) ganger = 74 (80) 86 

(100) m. Strikk til benet måler 17 (19) 21 (26) cm. Legg arbeidet 

til side og strikk ett ben til på samme måte.

Sett begge bena inn på samme rundp nr 3 med åpningene 

mot hverandre. 

La omgangen begynne i den ene siden. Strikk glattstrikk rundt 

og øk på 1. omgang 4 (4) 4 (5) m midt foran og midt bak. 

Dette gjøres ved å legge opp 4 (4) 4 (5) nye m der hvor bena 

møtes = 156 (168) 180 (210) m

Fortsett med glattstrikk rundt til arbeidet fra sammenføyningen 

måler 20 (21,5) 23 (24) cm. 

På neste omgang felles det slik: Strikk *1 r, 2 r sammen*, gjenta 

fra *-* ut omgangen = 104 (112) 120 (140) m. Strikk 1 omgang r.

DALE LILLE LERKE

HELDRESS, JAKKE & LUE 
2,5 2-4 TRYKK KNAPPER2,5+32,5+3 2,5+3
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Skift til ubleket hvit og strikk mønster etter diagrammet. Etter 1 

(1,5) 2 (3) cm deles arbeidet inn i for- og bakstykke. Fell av 3 (3) 

3 (4) m, strikk 46 (50) 54 (62) m r, fell 6 (6) 6 (8) m, strikk 46 (50) 

54 (62) m, fell av 3 (3) 3 (4) m. Strikk videre hver del for seg.

FORSTYKKET

Strikk mønster etter diagrammet fram og tilbake og fell til 

ermehull i hver side på hver 2. p med 2,1,1 (2,1,1) 2,1,1 (2,1,1,1) m 

= 38 (42) 46 (52) m.

Strikk til ermehullet måler 5 (6) 7 (8) cm. Fell av de midterste 

10 (12) 12 (14) m. 

Strikk hver side for seg og fell videre til halsen på hver 2. p 

2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1) 3,2,1,1,1 (3,2,2,1,1) m. Strikk til ermehullet måler 

9 (10) 11 (13) cm. Fell av de siste 7 (8) 9 (10) m. 

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

BAKSTYKKET

Strikk og fell til ermehull som på forstykket.

Strikk til bakstykket er 2 cm kortere enn forstykket. Fell av de 

midterste 18 (20) 22 (26) m. Strikk hver side for seg og fell til 

nakken på hver 2. p 2,1 m. Strikk til bakstykket er like langt som 

forstykket. Fell av de siste 7 (8) 9 (10) m. Strikk den andre siden 

på samme måte, men speilvendt.

MONTERING

Damp arbeidet lett.

Hekle med heklenål nr 2,5 en rad fm (fra retten) rundt 

halskanten (foran og bak) på skuldrene og langs ermehullene.

NB! På forstykkets skuldre hekles 2 hemper på hver side ved 

å hekle 3-4 lm og hoppe over 1 m. 

Sy i knapper.

SLØYFE

Legg opp 8 m med skifer på p nr 2,5. Strikk r fram og tilbake 

(= rillestrikk). På 2. p økes 1 m i hver side = 10 m. Strikk til arbeidet 

måler 4 cm. På neste p strikkes 2 r sammen i begynnelsen 

og slutten av p.

Fell av de resterende 8 m. 

Vikle en tråd i skifer rundt midten av den strikkede biten 

og stram til slik at den får form som ei sløyfe. Fest tråden 

og sy fast sløyfa øverst, midt foran på halskanten.

KANT RUNDT ÅPNINGEN PÅ BENA

Strikk opp ca 13 m pr 5 cm fra retten, innenfor 1 m, med kitt 

på p nr 2,5, opp langs det ene benet og ned langs det andre 

= 1 p r fra retten. 

Strikk r fram og tilbake 1 cm. 

Fell av.

Strikk på samme måte langs benåpningen på forstykket.

Sy trykk-knapper slik at forstykket ligger over bakstykket. 

De 2 øverste (ved de 4 (4) 4 (5) felte m) skal ha ca 1-1,5 cm 

mellomrom, den nederste på hvert ben skal være på kanten 

i rillestrikk og de øvrige med 3–4 cm mellomrom.

HELDRESS UTEN ÅPNING
Begynn nederst på det ene benet. Legg opp 34 (36) 38 (42) 

m med kitt på strømpep nr 2,5. 

Strikk *1 omgang vr, 1 omgang r*, gjenta fra *-* 3 ganger 

og deretter 1 omgang vr = 4 riller. 

Skift til p nr 3, strikk glattstrikk rundt og øk på 1. omgang 12 (12) 

12 (14) m jevnt fordelt = 46 (48) 50 (56) m. Øk videre 2 m på 

innsiden av benet (1 m først og sist på omgangen) hver 1 cm 14 

(16) 18 (22) ganger = 74 (80) 86 (100) m. 

Strikk til benet måler 17 (19) 21 (26) cm. Legg arbeidet til side 

og strikk et ben til på samme måte. 

Herfra strikkes buksen som bukse med åpning på innsiden av bena. 

JAKKE
FOR - OG BAKSTYKKET

Legg opp 125 (133) 145 (161) m med skifer på p nr 3. Strikk mønster 

etter diagrammet, innenfor 1 kantm som strikkes r på alle p.
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Når arbeidet måler 7 (9) 11 (13) cm, deles det i hver side med 

32 (34) 37 (41) m til hvert forstykke og 61 (65) 71 (79) m til 

bakstykket. Strikk hver del for seg.

FORSTYKKENE

Fortsett med mønster og fell til ermehull på hver 2. p med 3,2,1 

(3,2,1) 3,2,1,1 (3,2,2,1,1) m, samtidig som det felles til V-hals 1 m 

innenfor kantm på hver 2. p (15) 16 (17) 18 ganger. Strikk uten 

å felle til ermehullet måler 10 (11) 12 (13) cm. 

Fell av de resterende 11 (12) 13 (14) m. 

Strikk det andre siden på samme måten, men speilvendt.

BAKSTYKKET

Strikk og fell til ermehull som på forstykkene. Strikk til bakstykket 

er 2 cm kortere enn forstykkene. 

Fell av de midterste 21 (23) 25 (27) m. Strikk hver side for seg 

og fell til nakken hver 2. p 2,1 m. 

Strikk til bakstykket er like langt som forstykket. Fell av de siste 

11 (12) 13 (14) m.

Strikk det andre siden på samme måten, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 38 (40) 42 (46) m med skifer på strømpep nr 3. 

Strikk mønster etter diagrammet rundt. Øk 1 m på hver side 

av en merkem midt under ermet ca hver 2,5. (2,5.) 2. (2.) cm (5) 

6 (8) 10 ganger = 48 (52) 58 (66) m.  

Strikk uten å felle til ermet måler (15) 17 (19) 23 cm. Fell av 6 m 

midt under ermet. Strikk fram og tilbake og fell til ermetopp 3 m 

i begynnelsen av hver p 4 (5) 6 (7) ganger = 18 (16) 16 (18) m. Fell av.

Strikk et erme til på samme måten

MONTERING

Damp arbeidet lett.

Hekle fra retten med heklenål nr 2,5 en rad fm langs nederste 

kant av for- og bakstykket, langs forkantene og halsen. NB! Hekle 

samtidig 2 (2) 2 (3) knapphull på venstre forstykke nedenfor første 

felling til V-hals, ved å hekle 3-4 lm og hoppe over 1 m.

Hekle også fm rundt kantene nederst på ermene.

Sy i ermene. Sy i knapper.

LUE
Legg opp 88 (94) 102 (110) m med ubleket hvit på strømpep 

eller rundp nr 2,5. 

Strikk rundt *1 omgang vr, 1 omgang r*, gjenta fra *-* 3 ganger 

og deretter 1 omgang vr = 4 riller.

Skift til p nr 3 og strikk mønster etter diagrammet til arbeidet 

måler 10 (11) 12 (13) cm.

Videre strikkes glattstrikk. Fell på 1. omgang 4 (4) 0 (2) m jevnt 

fordelt = 84 (90) 102 (108) m. 

Fell på neste omgang slik: *Strikk 12 (13) 15 (16) r, 2 r sammen*, 

gjenta *-* ut omgangen = 78 (84) 96 (102) m. 

Strikk 1 omgang uten å felle.

Fell på neste omgang slik: *Strikk 11 (12) 14 (15) r, 2 r sammen*, 

gjenta *-* ut omgangen = 72 (78) 90 (96) m.

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

hver felling til det er 30 m igjen. Strikk 2 r sammen ut neste 

omgang = 15 m.

Strikk 1 omgang r. Neste omgang strikkes 2 r sammen 

(avslutt med 1 r). 

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

DIAGR A M
DIAGRAM
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  Vr på retten, r på vrangen

LILLE LERKE
53 % merinoull 

47 % egyptisk bomull

50g = ca 142m
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• 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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House of Yarn er et norsk merkevarehus 
og totalleverandør av kvalitetsgarn, 

design til håndstrikking og tilbehør til 
faghandelen og kjedebutikker. 

houseofyarn.no


