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349∙07 RITA K JOLE & SOKKER
DESIGN Anne-Kirsti Espenes

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

STØRRELSER
Kjole 0-3 (6) 12 (18) mnd
Sokker 0-3 (6) 12  mnd

PLAGGETS MÅL
Kjole
Overvidde ca  43 (48) 52 (56) cm
Hel lengde ca  34 (37) 40 (43) cm 
Ermelengde ca  5 (6) 7 (8) cm

GARNFORBRUK 
Kjole
Halvbleket hvit 0017  3 (4) 4 (5) nøster
Sokker
Halvbleket hvit 0017  1 nøste alle størrelser

PINNEFORSLAG  Liten rundp nr 2, 2,5 og 3
  Strømpep nr 2 og 2,5
  Heklenål nr 2 (til hemper)

TILBEHØR  4 knapper

STRIKKEFASTHET  28 m glattstrikk på p nr 2,5 = 10 cm
  27 m rillestrikk på p nr 2,5 = 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. 

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, 
  p = pinne, lm = luftmaske

K JOLE
Opplegget bør være litt løst. Derfor legges det opp med 

tykkere p enn kjolen strikkes med.

Legg opp 192 (208) 224 (240) m på rundp nr 3 og strikk 

rundt med 1 omgang r, 1 omgang vr. Skift til p nr 2,5 og strikk 

mønster etter diagram A til arbeidet fra spissene nederst måler 

ca 22 (24) 26 (28) cm. Avslutt med en hel rapport i mønsteret 

og fell på siste omgang 9 (7) 5 (3) m jevnt fordelt = 183 (201) 

219 (237) m.

Rynk så skjørtet ved å strikke *2 r sammen, 1 r*, gjenta fra *-* 

ut omgangen = 122 (134) 146 (158) m.

Skift til p nr 2 og strikk *1 omgang vr, 1 omgang r*, gjenta fra 

*-* 3 ganger til = 4 riller.

Skift til p nr 2,5 og strikk glattstrikk rundt. Når det er strikket 

1,5 (2) 3 (4) cm glattstrikk, strikkes neste omgang slik: Fell 

av 1. m, strikk 26 (29) 32 (35) m, fell av 8 m til ermehull, strikk 

53 (59) 65 (71) m, fell av 8 m til ermehull, strikk 26 (29) 32 (35) 

m. Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

ERMER

Legg opp 43 (45) 47 (49) m på strømpep nr 2 og strikk rundt 

1 omgang r, 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr. Skift til 

p nr 2,5 og strikk glattstrikk. På 3. omgang skal mønster etter 

diagram B strikkes: Finn masken midt på p og tell ut til hver 

side. Samtidig, på 3. omgang, økes det 2 m midt under ermet. 

NB! Det vil ikke bli hele rapporter av mønster B i alle størrelser. 

Etter mønster B skal det strikkes det glattstrikk, og økingene 

skal gjentas hver 3. omgang til det er 49 (53) 57 (61) m. 

LILLE LERKE42+2,5+3 2+2,5 2
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Fortsett uten økinger til ermet måler 5 (6) 7 (8) cm. Fell 

8 m midt under ermet = 41 (45) 49 (53) m.

Strikk det andre ermet på samme måte.

BÆRESTYKKE MED RAGLAN

Sett venstre bakstykke + ene ermet + forstykket + andre ermet 

+ høyre bakstykke inn på samme rundp nr 2,5 = 187 (207) 227 

(247) m. Strikk glattstrikk fram og tilbake med 1. p fra vrangen. 

Sett et merke der hvor ermene møter for- og bakstykket = 

4 tråder. På 2. p (retten) skal det felles slik: Strikk til 2 m før 

første merke. Strikk 2 m vridd r sammen, 2 m r sammen. 

Gjenta disse fellingene ved de andre merketrådene = 8 m felt. 

Fortsett å felle slik hver 2. p. NB! Samtidig, når det er strikket 

ca 3 (3,5) 4,5 (5,5) cm etter kanten i rillestrikk og neste 

p er en p på retten, strikkes mønster etter diagram C inn 

midt foran. Når det er felt til raglan 11 (12) 13 (14) ganger = 

99 (111) 123 (135) m igjen, settes de midterste 11 (13) 15 (17) 

m på forstykket innpå en tråd. 

Strikk hver side for seg slik: Fell videre til halsen hver 2. 

p (samtidig som det fortsatt felles til raglan) 2 m 1 gang 

og deretter 1 m til halsfellingen møter raglanfellingen. Sett 

de siste m på en tråd.

HALSKANT

Flytt m som ble satt på en tråd, over på en p nr 2 og strikk opp 

5-6 m pr 2 cm der det ble felt til halsen. Strikk 4 p r (1. p fra 

vrangen). Fell av passe stramt med r m fra vrangen.

SPLITT

Det skal strikkes en kant rundt splitten. Begynn øverst på den 

ene siden og strikk fra retten opp 13-14 m pr 5 cm med 

en p nr 2 hele veien rundt. Fell av med r m fra vrangen (uten 

å strikke noen p).

Hekle ca 4 lm-hemper jevnt fordelt langs høyre side 

av splitten. Antall lm til hver hempe tilpasses størrelsen 

på knappene.

Sy i knapper.

Sy igjen hullene under ermene.

SOKKER
Legg opp 37 (39) 43 m på p nr 2,5 og strikk 5 (5,5) 

6 cm rillestrikk (alle p r) fram og tilbake. På neste p lages 

en hullrad slik: 1 r, *1 kast, 2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut p. 

Strikk ca 1 cm rillestrikk med siste p fra vrangen.

Sett de ytterste 13 (14) 15 m i hver side på en tråd og strikk 

videre i rillestrikk over de midterste 11 (11) 13 m til vrist-

stykket måler ca 4,5 (5,5) 6 cm og siste p er fra vrangen. Klipp 

av tråden.

Strikk de 13 (14) 15 m som ble satt på en tråd på høyre side 

over på en p nr 2,5, strikk opp (13) 15 (17) m langs den ene 
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siden av vrist-stykket, strikk med de 11 (11) 13 m midt foran, 

strikk opp 13 (15) 17 m langs den andre siden av vrist-stykket 

og strikk med de siste 13 (14) 15 m = 63 (69) 77 m. 

Strikk rillestrikk fram og tilbake over alle m og fell 1 m på hver 

side hver 4. p 3 ganger. Når arbeidet fra vristen (der det 

ble strikket opp m) måler 3 (3,5) 4 cm, felles det 23 (26) 

29 m i hver side. Strikk videre over de midterste 11 (11) 13 m til 

såle. Når sålen måler 6 (7) 8 cm, felles det 1 m hver side hver 

2. p 3 ganger. Fell av. 

Sy sammen sokken.

Strikk den andre sokken på samme måte.

Tvinn 2 snorer av dobbel tråd og tre dem gjennom 

hulltradene.

 

DIAGR A M A, B, C

A

B

C

Midt foranMidt på
erme

Gjenta mot
høyre

Gjenta mot
venstre

Gjenta

Gjenta Begynn her

A

B

C

Midt foranMidt på
erme

Gjenta mot
høyre

Gjenta mot
venstre

Gjenta

Gjenta Begynn her

A

B

C

Midt foranMidt på
erme

Gjenta mot
høyre

Gjenta mot
venstre

Gjenta

Gjenta Begynn her

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  1 kast
  Ta 2 m løs av som om de skulle strikkes r sammen, 1 r, trekk de løse m over den strikkede m
  Ta 1 m løs av som om den skulle strikkes r, 1 r, trekk den løse m over den strikkede m
  2 m r sammen
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GA RN BRUKT 
I DENNE OPPSKRIFTEN

LILLE LERKE
53 % merinoull 

47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia

LILLE LERKE er et mykt og slitesterkt

helårsgarn i fin ull- og bomullsblanding, 

og en tynnere utgave av LERKE. Her er et 

godt garn til finere strikkeplagg og når ren 

ull er for varmt. LILLE LERKE er supert til 

topper, jumpere, kardigans, gensere og 

kofter både til voksne og barn, og egner 

seg til både strikking og hekling. 

Vi anbefaler LILLE LERKE til alle typer 

babyklær og babytepper også.

NB! Husk at du kan strikke med LILLE  

LERKE og DALETTA etter samme 

oppskrift.

 

NB! LILLE LERKE har to veiledende 

strikkefastheter avhengig av bruks- 

området og hvilken type plagg du strikker. 

Husk at det er strikkefastheten som er 

oppgitt i oppskriften du skal følge.

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

50 gram = ca 142 meter
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• Ullvugge 30 °C
• 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
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dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.noknitathome.no

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER

FO
T

O
: W

E
N

C
H

E
 H

O
E

L-K
N

A
I @

FO
T

O
W

B
 | ST

Y
LIST: JA

N
 G

U
N

N
A

R
 SV

E
N

SO
N

 @
ST

Y
LE

SV
E

N
SO

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 


