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349∙13 TOR & TEA HETTEFLETTEJA KKE & LUE

DESIGN Anne-Kirsti Espenes

GARN LERKE 53 % merinoull, 
  47 % egyptisk bomull, 
  50 gram = ca 115 meter
  LILLE LERKE 53 % merinoull, 
  47 % egyptisk bomull, 
  50 gram = ca 142 meter

STØRRELSER 2 (4) 6  år

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca 64 (68) 72 cm
Hel lengde ca  38 (42) 46 cm
Ermelengde ca  24 (28) 33 cm

GARNFORBRUK 
Jakke
LERKE
Alternativ 1
Dus gammelrosa 8104 6 (7) 8 nøster
Alternativ 2
Jadegrønn 8101 6 (7) 8 nøster
Lue
LILLE LERKE
Alternativ 1
Halvbleket hvit 0017 1 nøste alle størrelser
Dus gammelrosa 8104 1 nøste alle størrelser
Isbre 6621 1 nøste alle størrelser
Alternativ 2
Syrlig gul 8100 1 nøste alle størrelser
Jadegrønn 8101 1 nøste alle størrelser
Halvbleket hvit 0017 1 nøste alle størrelser

PINNEFORSLAG Liten rundp nr 2,5 3,5 og 4
  Strømpep nr 2,5 
  Hjelpep
  Heklenål nr 2,5

TILBEHØR  6 (7) 8 knapper

STRIKKEFASTHET 
Jakke
22 m mønster A på p nr 4 = 10 cm
10 m mønster B på p nr 4 = ca 2,5 cm
23 m stripemønster på p nr 3,5 = 10 cm
Lue
30 m mønster D 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, fm = fastmaske, 
krepsem = krepsemaske

STRIPEMØNSTER
1.-6. p (1. p på retten): Strikk 6 p r = 3 riller
7. p (retten): Strikk r
8. p (vrangen): Strikk vr
Gjenta disse 8 p.

NB! Merk at det er ulik tegnforklaring til diagram A-C og D-E

LILLE LERKELERKE2,5+3,5+4 2,5HJELPEP2,5 6-8
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JA KKE
FOR- OG BAKSTYKKE

Legg opp 142 (151) 160 m på rundp nr 3,5. Strikk 9 p rillestrikk 

(r alle p) fram og tilbake og øk på siste p 6 m jevnt fordelt = 

148 (157) 166 m.

Skift til p nr 4 og strikk videre med denne inndelingen: (1. 

p = vrangen) Strikk 11 (12) 13 m mønster etter diagram A, 

mønster etter diagram B, *10 (11) 12 m mønster etter diagram 

A og mønster etter diagram B*, gjenta fra *-* 7 ganger til 

og avslutt med 11 (12) 13 m mønster etter diagram A. Fortsett 

slik og merk at det på 2. p økes 3 m i hver flette (mønster B) 

slik at det til sammen blir 172 (181) 190 m.

Strikk til arbeidet måler ca 26 (29) 32 cm og siste p er en p fra 

retten. Strikk 1 p til og fell 3 m jevnt fordelt i hver flette 

(tilsvarende de 3 m som ble økt i starten). Det skal nå være 148 

(157) 166 m igjen.  

Del antall m i 3 deler med 36 (38) 41 m til hvert forstykke 

og 76 (81) 84 m til bakstykket. Videre strikkes hver del for seg.

HØYRE FORSTYKKE

Skift til p nr 3,5 og strikk rett opp stripemønster som 

angitt i begynnelsen av oppskriften. Når ermehullet måler 

8 (8,5) 9 cm, felles de ytterste 6 (6) 8 m av. Fortsett med 

stripemønster og fell videre til halsen hver 2. p 2,1,1,1 m (likt 

for alle størrelser) = 25 (27) 28 m igjen.

Strikk til ermehullet måler 12 (13) 14 cm. Fell av.

VENSTRE FORSTYKKE

Strikk som høyre, men speilvendt.

BAKSTYKKET

Skift til p nr 3,5 og strikk stripemønster rett opp til bakstykket 

er 2 cm kortere enn forstykket. Sett de midterste 24 (25) 

26 m på en tråd. Strikk hver side for seg og fell på 2. p 1 m til 

nakken = 25 (27) 28 skulderm. Fortsett uten fellinger til 

bakstykket er like langt som forstykket. Fell av.

ERMER

Legg opp 35 (39) 43 m på rundp nr 3,5. Strikk fram og tilbake 

9 p rillestrikk (r på alle p) og øk på siste p 3 m jevnt fordelt = 

38 (42) 46 m.

Skift til p nr 4 og strikk videre med denne inndelingen: (1. p = 

vrangen) 1 kantm (strikkes r på alle p), 6 (7) 8 m mønster etter 

diagram A, mønster etter diagram B, 10 (12) 14 m mønster 

etter diagram A, mønster etter diagram B, 6 (7) 8 m mønster 

etter diagram A og 1 kantm. Fortsett slik og merk at det 

på 2. p økes 3 m i hver flette (mønster B) = 44 (48) 52 m. 

Når det er strikket 1,5 cm etter kanten i rillestrikk, økes det 

1 m i hver side ved å plukke opp tråden mellom de 2 ytterste 

m og strikke den vridd r. De nye m strikkes i mønster A. Gjenta 

økingene på hver 1,5. (2.) 2,5. cm til det er økt i alt 11 ganger. 

NB! Samtidig, når ermet måler ca 18 (21) 25 cm og neste 

p er en p fra vrangen, skal det felles 3 m jevnt fordelt i hver 

av flettene. Skift til p nr 3,5 og strikk videre stripemønster som 

forklart først i oppskriften. Når fellingene i flettene og alle 

økingene i sidene er gjort, er det 60 (64) 68 m. Fortsett med 

stripemønster til ermet måler 24 (28) 33 cm. Fell av.

Strikk det andre ermet på samme måte.
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MONTERING

Sy sammen på skuldrene.

HETTE

Bruk rundp nr 3,5. Legg tråden under kanten, strikk opp fra 

retten 10-11 m pr 5 cm der det ble felt til halsen og ta med 

m som ble satt på en tråd midt bak. Strikk 1 r, 1 vr og juster 

på 1. p (vrangen) antall m til 67 (73) 79 m. Strikk 5 p med 1 r, 

1 vr. Sett et merke i dem midterste m på p = merkem. Skift 

til p nr 4 og strikk 1. p (retten) slik: Mønster etter diagram 

C, videre mønster etter diagram A til midtm, strikk midtm 

r, mønster etter diagram A til 10 m gjenstår og til slutt 

mønster etter diagram C. Fortsett slik, med midtm i glattstrikk 

(r på retten, vr på vrangen) hele veien. På 5. p skal det økes 

1 m på hver side av midtm. Økingene gjøres ved å plukke opp 

tråden mellom 2 m og strikke den vridd r. De nye m strikkes 

i mønster A. Gjenta økingene på hver 2. p til det er økt i alt 

4 ganger. Videre økes det på hver 4. p 2 ganger og på hver 6. 

p 1 gang = 81 (87) 93 m.

Fortsett uten å øke til hetten måler ca 22 (24) 26 cm fra 

vrangborden og siste p er en p fra retten. Strikk 1 p til hvor 

midtm felles, og i tillegg skal det felles 3 m jevnt fordelt over 

hver flette.

Strikk sammen hetten i toppen slik: Fordel halvparten 

av m på 2 p. Legg de to halvdelene mot hverandre, rette mot 

rette. Bruk en hjelpep til å felle av med. Strikk sammen 1. m fra 

begge p = 1 m på hjelpep. Strikk sammen 2. m på begge p = 

2 m på hjelpep. Løft 1. m på hjelpep over 2. m på hjelpep. 

Fortsett slik til alle m er felt.

VENSTRE FORKANT JENTE/HØYRE FORKANT GUTT

Legg tråden under kanten og strikk fra retten opp 

ca 11 m pr 5 cm med p nr 3,5. NB! Det skal ikke strikkes opp 

m langs kanten i 1 r, 1 vr (begynnelsen på hetta). Strikk 8 p r. 

Fell av med r m fra vrangen.

HØYRE FORKANT JENTE/VENSTRE FORKANT GUTT

Strikkes som den første kanten men på 4. p lages det 

6 (7) 8 knapphull jevnt fordelt, det øverste og det nederste 

ca 1 cm fra kanten. Fell 2 m til hvert knapphull. Neste p legges 

det opp 2 nye m over de felte. NB! Pass på å stramme tråden 

når knapphullene strikkes, slik at de ikke blir for store.

Sy sammen ermene og sy dem i jakken. 

Sy i knappene.

LUE
Strikk først øreklaffene. Legg opp 5 m med halvbleket hvit/

syrlig gul på p nr 2,5. Strikk glattstrikk fram og tilbake med 1. 

p fra vrangen. Fra og med 2. p økes 1 m i begynnelsen av hver 

p. Når det er 13 m, strikkes mønster etter D inn midt på p. 

Fortsett økingene til det er 27 (29) 31 m og strikk ensfarget 

glattstrikk når mønster D er ferdig. Legg arbeidet til side når 

det er 27 (29) 31 m.

Strikk 1 klaff til på samme måte.

Strikk 2 klaffer (til bakside) på samme måte, men uten mønster 

D (altså ensfarget halvbleket hvit/syrlig gul).

Legge opp m til luen, samtidig som øreklaffene strikkes 

med. Bruk rundp nr 2,5 og begynn midt bak. Legg opp med 

halvbleket hvit/syrlig gul 12 (13) 14 m, legg 2 klaffer mot 

hverandre (1 med mønster og 1 uten mønster, vrange mot 

vrange) og strikk gjennom 2 m (1 m fra hver klaff) = 27 (29) 

31 m, legg videre opp 46 (48) 50 m, strikk med de 2 siste 

øreklaffene og legg til slutt opp 12 (13) 14 m. Det er nå 124 

(132) 140 m. Strikk 1. omgang rundt slik: Maskene som ble 

lagt opp midt bak og midt foran strikkes vr, m som kom fra 

øreklaffene strikkes r. Fortsett med glattstrikk rundt over alle 

m, 3 omganger med halvbleket hvit/syrlig gul og deretter 

mønster etter diagram E. 

Resten av luen strikkes i glattstrikk med dus gammelrosa/

jadegrønn. Strikk 4 (5) 6 omganger uten fellinger og fell 

på 2. omgang 4 m jevnt fordelt = 120 (128) 136 m. Neste 

omgang felles slik: Strikk *2 r sammen, 13 (14) 15 r*, gjenta 

fra *-* ut omgangen = 112 (120) 128 m. Strikk 1 omgang uten 

fellinger. Neste omgang felles igjen: Strikk *2 r sammen 12 (13) 

14 r*, gjenta *-* ut omgangen = 104 (112) 120 m. Fortsett 

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

for hver gang, til det er 16 m igjen. Strikk 2 m r sammen 

ut neste omgang. Klipp av tråden, trekk den gjennom 

m og fest godt.

MONTERING

Hekle en kant rundt luen med halvbleket hvit/syrlig gul slik: 

Legg øreklaffenes for- og bakside kant i kant og hekle dem 

sammen med fm. La heklekanten fortsette hele veien rundt 

(hekle fm rundt vr omg). Hekle til slutt 1 omgang krepsem 

(fm heklet bakover, altså fra venstre mot høyre). 

Damp luen lett under et fuktig klede slik at den får en fin rund 

form. 

Lag en rund dusk med alle de 3 fargene, og fest den i toppen 

av luen.
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DIAGR A M A, B, C, D, E

A

B

C

Begynn

Begynn

Gjenta

Gjenta

Gjenta

Gjenta

A

B

C

Begynn

Begynn

Gjenta

Gjenta

Gjenta

Gjenta

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Tom rute. Teller ikke med i mønsteret
  Øk 1 m ved å plukke opp tråden mellom 2 m og strikk den vridd r
  Sett 4 m på en hjelpep foran arbeidet. Strikk 4 r. Strikk m på hjelpep r

D

E

BegynnGjenta

Strikkes
2 ganger

D

E

BegynnGjenta

Strikkes
2 ganger

  Halvbleket hvit 0017/Syrlig gul 8100
  Dus gammelrosa 8104/Jadegrønn 8101
  Isbre 6621/Halvbleket hvit 0017
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GA RN BRUKT 
I DENNE OPPSKRIFTEN

LERKE
53 % merinoull

47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia

LERKE er et mykt og slitesterkt helårsgarn 

i fin ull- og bomullsblanding. Dette er et 

godt alternativ til finere strikkeplagg og 

når du synes ren ull er for varmt.  

 

LERKE er et supert garnvalg til topper, 

jumpere, kardigans, gensere og kofter 

både til voksne og barn, og er like fint til 

strikking og hekling. Vi anbefaler LERKE til 

alle typer babyklær og –tepper også.

NB! Husk at du kan strikke med LERKE, 

FALK, PURE ECO WOOL, NATURAL 

LANOLIN WOOL og HEILO etter samme 

oppskrift. 

Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk 

på pinne nr 4 = 10 cm 

 

50 gram = ca 115 meter

50 gram =  ca 115 meter

410

22

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

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

3

2,5

10

10

26

28

• 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
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