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MODELL 357 | 09

LILLE VOKSEDRESS, VOKSELUE & SOKKER
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
BABY ULL 100 % superwash merino,
50 gram = ca 165 meter

DESIGN

Dale Garn
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PLAGGETS MÅL
Heldress
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
Innvendig
benlengde ca
GARNFORBRUK
Heldress
Beige melert 3841
Lue
Halvbleket hvit 0017
Sokker
Halvbleket hvit 0017

1 nøste begge størrelser
1 nøste begge størrelser

PINNEFORSLAG

Liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3

TILBEHØR

Glidelås i passe lengde

STRIKKEFASTHET
		

36 m mønsterstrikk (lett utstrakt)
på p nr 3 = 10 cm

Alternativt garn: PURE ECO BABY WOOL

Slik finner du 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.
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

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.
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HELDRESS
Begynn nederst på det ene benet.
Legg opp 54 (54) 60 (60) m på strømpep nr 3. Sett et merke
i begynnelsen av omgangen (= innsiden av benet) og strikk
rundt med denne inndelingen: Strikk 1 vr, 1 r, *2 vr, 1 r*, gjenta
fra *-* til det gjenstår 1 m, strikk 1 vr.
Videre økes 1 m på hver side av merket på hver 4. (4.) 5. (5.)
omgang til i alt 84 (90) 96 (100) m.
De økte m strikkes etter hvert inn i mønsteret (1 r, 2 vr).
Strikk til arbeidet måler ca 18 (22) 26 (27) cm.
Legg arbeidet til side og strikk et ben til på samme måte.
Sett begge bena inn på rundp nr 3 med økningene mot
hverandre og legg opp 3 (6) 6 (8) m mellom bena foran og bak
= 174 (192) 204 (216) m. De nye m strikkes inn i mønsteret.
Sett et merke midt foran og midt bak.
NB! Til størrelse 3 mnd settes et merke rundt en m.
Omgangen begynner midt foran.
3 mnd: Strikk mønstet videre rundt slik: Strikk 1 r, *2 vr, 1 r*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 vr.
(6) 12 (18) mnd: Strikk mønstet videre rundt slik: Strikk 1 vr, 1 r,
*2 vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vr.
Strikk til arbeidet fra sammenføyningen måler 7 (8) 11 (15) cm.
3 mnd: Fell av den midterste m midt foran.

(6) 12 (18) mnd: Fell av første og siste m midt foran.
Alle størrelser: Strikk videre fram og tilbake med mønster som
før, samtidig som det legges opp 1 ny m ved hver forkant. Disse
2 m er kantm som hele tiden strikkes r.
Når arbeidet fra sammenføyningen midt bak måler 13 (15)
17 (19) cm, strikkes forhøyning bak slik: Strikk 10 m forbi merket
midt bak, snu, ta et kast på p og strikk 20 m, snu, ta et kast
på p og strikk 30 m. Fortsett på denne måten med å strikke
10 m mer for hver gang det til det er snudd i alt 4 ganger i hver
side.
NB! Kastet strikkes sammen med neste m for å unngå hull
i arbeidet.
Strikk til arbeidet fra sammenføyningen måler 24 (26) 29 (31)
cm.
Strikk 1 p fra retten og og fell til ermehull slik: Strikk 37 (40)
43 (46) m (= høyre forstykke), fell av 14 (16) 16 (16) m, strikk
73 (80) 86 (92) m (= bakstykket), fell av 14 (16) 16 (16) m, strikk
37 (40) 43 (46) m (= venstre forstykke).
Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 47 (49) 55 (57) m på strømpep nr 3. Sett et merke
i begynnelsen av omgangen (= midt under ermet). Strikk rundt
med denne inndelingen:
3 mnd: Strikk 2 vr *1 r, 2 vr*, gjenta fra *-* omgangen ut.
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(6) 12 mnd: Strikk 1 r *2 vr, 1 r*, gjenta fra *-* omgangen ut.
18 mnd: Strikk 1 vr, 1 r, *2 vr, 1 r*, gjenta fra *-* omgangen ut,
slutt med 1 vr.
Når arbeidet måler 1 cm økes 1 m på hver side av merket. Gjenta
økningene på hver 3. (2.) 2. (1,5.) cm til i alt 57 (65) 73 (81) m.
De økte m strikkes etter hvert med i mønsteret (1 r, 2 vr).
Strikk til ermet måler 16 (17) 19 (21) cm.
Fell av 14 (16) 16 (16) m (= 7 (8) 8 (8) m på hver side av merket)
midt under ermet.
Strikk et erme til på samme måte.

BÆRESTYKKE
Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme
og venstre forstykke inn på rundp nr 3 = 233 (258) 286 (314) m.
Omgangen begynner midt foran.
Sett et merke i hver sammenføyning.
Fortsett med mønster som før fram og tilbake (1. p = vrangen.
Fell til raglan på hver 2. p fra retten slik: Strikk 2 vr sammen eller
2 vridd r sammen før merket og 2 vr sammen eller 2 r sammen
etter hvert merke (strikk vr eller r sammen alt etter hvordan det
best stemmer med mønsteret).
Samtidig, når det er felt til raglan 14 (17) 20 (23) ganger, felles
det for hals i hver side på hver 2. p 13,3,2 (14,3,2) 14,3,2 (15,3,2)
m, videre 1 m til det er felt til raglan i alt 17 (20) 23 (26) ganger
på bakstykket.
La m være på p.

MONTERING
Sy sammen under ermene.

HALSKANT
Strikk opp ca 105 (107) 107 (109) m (inkl m på p) på p nr 3 fra
retten og strikk 11 p glattstrikk fram og tilbake.
Samtidig som det på 1. p felles 27 m jevnt fordelt = 76 (80)
80 (82) m.
NB! Det skal ikke felles over de 12 første og siste m.
Fell av.
La kanten rulle mot retten.
Sy den eventuelt til på retten med usynlige sting.
Sy i glidelåsen.
Belegg til glidelås: Legg opp 4 m på strømpep 3 og strikk
glattstrikk fram og tilbake til arbeidet måler ca 26 (31) 31 (31)
cm lett utstrakt.
Fell av.
Strikk et belegg til på samme måte.
Sy belegget til over glidelåsen i hver side.
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KYSE

SOKKER

Legg opp 96 (102) m på rundp nr 2,5 og strikk 2 cm mønster

Legg opp 47 (53) m på p nr 3 og strikk 7 (9) cm mønster fram

fram og tilbake.

og tilbake.

Mønster

Mønster

1. p (= vrangen): Strikk 1 r, 1 vr, *2 r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut p. Slutt

1. p (= vrangen): Strikk 2 r 1 vr, *2 r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut p. Slutt

med 1 r.

med 2 r.

2. p: Strikk 1 vr, 1 r, *2 vr, 1 r*, gjenta fra *-* ut p. Slutt med 1 vr.

2. p: Strikk 2 r, 1 r, *2 vr, 1 r*, gjenta fra *-* ut p. Slutt med 2 r.

Gjenta disse 2 p.

Gjenta disse 2 p.

Slutt med 1 p fra vrangen

Skift til p nr 2,5 og strikk 8 p vrangbord med 1 r, 1 vr.

Skift til p nr 3, strikk mønster og fell slik:

NB! På 4. p strikkes en hullrad slik: Strikk *1 r, 1 vr, 1 kast,

1. p: Fell av 2 m, strikk mønster til det gjenstår 3 m, strikk

2 vr sammen*, gjenta fra *-* p ut.

3 m sammen.

Skift til p nr 3.

2. p: Strikk mønster tilbake.

Sett de 15 første og 15 siste m på en hjelpetråd.

3. p: Fell av 1 m, strikk mønster til det gjenstår 2 m, strikk

Strikk 4,5 (5,5) cm mønster videre over de midterste 17 (23) m.

2 m sammen.

Sett m på en hjelpetråd.

4. p: Strikk mønster tilbake.

Sett de 15 første avsatte m på p nr 3, strikk opp 11 (14) m langs

Gjenta disse 4 p til det gjenstår 56 (62) m.

de midterste m, strikk med 17 (23) m fra hjelpetråden, strikk opp

Strikk videre, men gjenta kun p 3 og 4 til det gjenstår 36 (42) m.

11 (14) m ned langs den andre siden av de midterste m og til sist

Strikk mønster videre og øk på samme måte som det ble felt, til

de 15 m fra hjelpetråden = 69 (81) m.

i alt 96 (102) m.

Strikk 4 (8) p mønster, men begynn og slutt med 1 r.

Brett luen og strikk opp 7 m fra hver side av de 2 første cm.

Strikk 2 m sammen innefor den ytterste m i hver side og på hver

Strikk 3 p vrangbord med 1 r, 1 vr. Strikk hullrad slik: Strikk *1 r,

side av de midterste 17 (23) m = 4 m felt.

1 vr, 1 kast, 2 vr sammen*, gjenta fra *-*.

Gjenta fellingene på hver 4. p i alt 3 ganger = 57 (69) m.

Strikk 4 p vrangbord.

Strikk 2 m vr sammen 4 ganger jevnt fordelt over

Fell av med r og vr m.

de 17 midterste m.

Sy sammen luen.

Fell av.
Sy sammen sokke midt bak og under.

SNOR

Strikk en snor som til luen, men ca 34 cm lang.

Legg opp 3 m på strømpep nr 2,5 og strikk 3 m r, skyv m tilbake

Strikk en sokk til på samme måte.

til høyre side av p, stram tråden godt og strikk 3 m r. Fortsett

Trekk snoren i hullraden.

på denne måten til snoren måler ca 70 cm, eller ønsket lengde.
Fell av.
Trekk snoren gjennom hullraden.
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Garn brukt
i denne oppskriften

BABY ULL
100 % superwash merino
Australsk merinoull
Garnprodusent ITPGroup.no

BABY ULL er et 4-tråds superwash
behandlet ullgarn spunnet av australske
merinoull i den fineste fiberkvaliteten.
Garnet er velkjent blant alle som kjenner
Dales Baby-kataloger. Våre Baby-kata
loger er blitt rene samleobjekter, og både
garnet og design har en sterk posisjon
blant strikkefolket. Men husk at du ikke
bare kan strikke myke fine babyplagg.
Baby Ull er supert til fine topper, jumpere og kardigans til både voksne og barn.
Baby Ull har to veiledende strikkefast
heter avhengig av bruksområdet og
hvilken type plagg du strikker. Husk at
det er strikkefastheten som er oppgitt i
oppskriften du skal følge.
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3

28
10

2,5

32
50 gram = ca 165 meter

•
•
•
•

Ullvugge 40 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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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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