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DESIGN 

Olaug Kleppe

GARN

LILLE LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,

50 gram = ca 142 meter

STØRRELSE 

0-3 (3-6) 9-12 mnd (2) 4 år

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 42 (46) 50 (54) 58 cm

Hel lengde ca 31 (36) 41 (46) 52 cm

GARNFORBRUK

3 (4) 4 (5) 5 nøster

FARGE

Sjokolade 8158

PINNEFORSLAG 

Liten og stor rundp 3

Heklenål nr 2,5

TILBEHØR 

1 knapp

STRIKKEFASTHET 

20 m mønster på p nr 3 = 10 cm

26 m perlestrikk på p nr 3 = 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, 

kjm = kjedemaske, lm = luftmaske
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PERLESTRIKK

1. omgang/p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*.

2. omgang/p: Strikk vr over r og r over vr.

Gjenta 2. omgang.

KJOLE

Begynn nederst. Legg opp 220 (240) 260 (280) 300 m på 

rundp nr 3. Strikk 1 p r tilbake fra vrangen.

Fortsett rundt med mønster etter diagrammet til 

arbeidet måler ca 23 (26) 29 (33) 37 cm, slutt med en hel 

mønsterrapport.

På neste omgang felles 10 m over hver rapport slik: Strikk 

*1 vr, 2 vr sammen 3 ganger, 2 vridd r sammen, 3 vridd r 

sammen, 2 vridd r sammen, 2 vr sammen 3 ganger*, gjenta 

fra *-* omgangen ut = 110 (120) 130 (140) 150 m. Fortsett 

rundt med perlestrikk i 1 (1) 2 (2) 3 cm.

Neste omgang strikkes slik: Fell av 2 (3) 3 (3) 4 m 

(til ermehull), strikk 51 (54) 59 (64) 67 m = forstykket, fell av 

4 (6) 6 (6) 8 m (til ermehull), strikk 51 (54) 59 (64) 67 m 

(= bakstykket), fell av 2 (3) 3 (3) 4 m (til ermehull).

Strikk for- og bakstykket ferdig for seg.

BAKSTYKKET

= 51 (54) 59 (64) 67 m.

Fortsett fram og tilbake med perlestrikk og fell videre til 

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

(2,2,1,1,1,1) 2,2,1,1,1,1 m = 39 (42) 45 (48) 51 m.

Strikk til ermehullet måler 3 (4) 5 (6) 7 cm.

Størrelse 0-3, 9-12 mnd og 4 år: Fell den midterste m av til 

splitt og strikk hver side ferdig for seg.

Størrelse (3-6) mnd og 2 år: Del arbeidet på midten strikk 

hver side ferdig for seg.

Strikk til ermehullet måler 6 (7) 8 (9) 10 cm.

Fell av de første 7 (8) 8 (10) 10 m til nakke og fell videre til 

nakken på hver 2. p 2,1,1 m (likt alle størrelser) = 8 (9) 10 

(10) 11 skulderm.

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

Fell av.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET

= 51 (54) 59 (64) 67 m.

Strikk og fell til ermehull som på bakstykket.

Når ermehullet måler (4) 5 (5) 6 (6) cm, felles de midterste 

(9) 10 (11) 14 (15) m til hals. Strikk hver side for seg og fell 

videre til halsen på hver 2. p 3,2,1,1 m (likt alle størrelser) 

= 8 (9) 10 (10) 11 skulderm.

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

Fell av.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene.

Hekle kjm med heklenål nr 2,5 rundt hals og langs splitten og 

ermehull.

Hekle et knapphull med ca 8 lm øverst i splitten på høyre 

bakstykke.

Sy i en knapp.

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