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DESIGN 

Kari Haugen

GARN 

KIDSILK ERLE 56% kid mohair, 26 % silke, 18 % ull,

50 gram = ca 325 meter

STØRRELSER 

XS (S) M (L) XL

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 89 (95) 100 (106) 111 cm

Hel lengde ca 62 (64) 66 (68) 70 cm

Ermelengde ca 8 (9) 10 (11) 12 cm

GARNFORBRUK

2 (2) 2 (3) 3 nøster

FARGE

Beige 2621

PINNEFORSLAG 

Stor rundp og strømpep nr 4,5 og 5,5

STRIKKEFASTHET 

18 m glattstrikk på p nr 5,5 = 10 cm

24 omganger glattstrikk i høyden = 10 cm

  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.

FINN 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.

FORKORTELSER

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

Legg opp 160 (172) 180 (192) 200 m med dobbelt garn på p 

nr 4,5. Skift til p nr 5,5 og strikk glattstrikk rundt med enkelt 

garn.

Når arbeidet måler 45 (46) 47 (48) 49 cm, deles arbeidet til 

for- og bakstykke med 80 (86) 90 (96) 100 m til hver del.

FORSTYKKE

Del forstykket midt på med 40 (43) 45 (48) 50 m til hver del.

Strikk hver halvdel slik: Fell til ermehull hver 2. p 3,2,2,1,1 

(3,2,2,1,1,1) 4,2,2,1,1,1 (4,2,2,2,1,1) 4,2,2,2,1,1,1 m samtidig som 

det felles 1 m på hver 2. p til V-hals 18 (19) 19 (20) 20 ganger.

Fellingene til V-hals gjøres innenfor den ytterste m.

Strikk 2 m vridd r sammen på høyre side og 2 m r sammen 

på venstre side.

Når alle fellinger er gjort, skal det være 13 (14) 15 (16) 17 m på p.

Strikk til ermehullet, målt rett opp, måler 17 (18) 19 (20) 21 cm.

Fell av.

BAKSTYKKE

Strikk og fell til ermehull som på forstykket = 62 (66) 68 

(72) 74 m igjen. Strikk til bakstykket er 3 cm kortere enn 

forstykket. Sett de midterste 30 (32) 32 (34) 34 m på en tråd. 

Strikk hver side for seg og fell av til nakken på hver 2. p 2,1 m 

= 13 (14) 15 (16) 17 m. Strikk til bakstykket er like langt som 

forstykket. Fell av.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 52 (54) 56 (58) 58 m med dobbelt garn på p nr 4,5.

Skift til strømpep nr 5,5 og strikk glattstrikk rundt med enkelt 

garn. Øk 2 m midt under ermet hver 3. omgang 5 (6) 7 (8) 9 

ganger = 62 (66) 70 (74) 76 m.

Strikk til ermet måler 8 (9) 10 (11) 12 cm.

Strikk videre fram og tilbake og fell til ermetopp i hver side på 

hver 2. p 3,1,1,1,7,7,7 (3,1,1,1,7,7,7) 4,1,1,1,8,8,8 (4,1,1,1,1,8,8,8) 

4,1,1,1,1,1,8,8,8 m. Strikk 1 p. Fell av de siste 8 (12) 8 (10) 10 m.

Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene.

Halskant: Begynn på den ene skulderen, legg tråden under 

kanten, strikk opp med enkelt garn fra retten ca 9 m pr 5 cm 

på p nr 4,5 rundt V-halsen og ta med m som ble satt på en 

tråd = 1 omgang r. Fell av med r m fra retten.

Sy i ermene. Pass på at midten av ermet møter 

skuldersømmen.

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no


