
Dale Garn - en del av 

DALE CORTINA 
GENSER
DG 370-03 | SOFT MERINO



2

DALE CORTINA GENSER

DG 370-03

© 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.

Foto: Wenche Hoel-Knai @photowenche, Stylist: Jan Gunnar Svenson @stylesvenson

DESIGN 

Bitten Eriksen

GARN

SOFT MERINO 100 % ekstra fin merinoull,

50 gram = ca 187 meter

STØRRELSER 

S (M) L (XL) XXL (XXXL)

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 101 (108) 115 (122) 129 (136) cm

Hel lengde ca 65 (67) 69 (71) 72 (73) cm

Ermelengde ca 55 (54) 54 (53) 52 (51) cm

GARNFORBRUK

Farge 1 10 (11) 12 (13) 14 (15) nøster

Farge 2 2 (2) 2 (2) 3 (3) nøster

FARGER

Farge 1 Petrol 3013

Farge 2 Lys grå melert 3002

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet 

har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike noe 

fra bildet.

TILBEHØR 

Glidelås

PINNEFORSLAG 

Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET 

28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

35 omganger glattstrikk = 10 cm

Alternativt garn: BABY ULL

  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



3

BOLEN

Legg opp 282 (302) 322 (342) 362 (382) m med farge 1 på 

rundp nr 2,5. Strikk 7 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Skift til rundp nr 3. Strikk glattstrikk til arbeidet måler 42 (43) 

44 (44) 45 (45) cm. Fell til ermehull slik: Fell av 6 m, strikk 

129 (139) 149 (159) 169 (179), fell av 12 m, strikk 129 (139) 149 

(159) 169 (179) m, fell av 6 m. Legg arbeidet til side og strikk 

ermene.

ERMENE

Legg opp 66 (68) 70 (72) 74 (74) m med farge 1 på strømpep 

nr 2,5. Strikk 7 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Skift til 

strømpep nr 3, strikk 1 omgang glattstrikk og øk 4 (4) 4 

(4) 6 (6) m jevnt fordelt. Sett et merke midt under ermet.

Strikk videre i glattstrikk og øk 1 m på hver side av merket 

på hver 2. (1,5) 1,5. (1,5.) 1,5. (1,5.) cm 22 (24) 26 (28) 28 (30) 

ganger = 114 (120) 126 (132) 136 (140) m. Strikk til ermet 

måler 55 (54) 54 (53) 52 (51) cm. Fell av 12 m (= 6 m på hver 

side av merket) midt under ermet = 102 (108) 114 

(120) 124 (128) m. Strikk et erme til på samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett ene ermet, forstykket, andre ermet og bakstykket inn på 

rundp nr 3 = 462 (494) 526 (558) 586 (614) m. Strikk 

3 (4) 5 (6) 7 (8) omganger glattstrikk med farge 1 og fell på 

siste omgang 12 (14) 16 (18) 16 (24) m jevnt fordelt 

= 450 (480) 510 (540) 570 (590) m. Strikk mønsteret etter 

diagram A og fell jevnt fordelt som vist i diagrammet 

= 390 (416) 442 (468) 494 (520) m. Klipp av tråden. Sett et 

merke midt på forstykket. Tell 117 (117) 117 (117) 143 (143) m 

tilbake fra midten. Omgangen begynner her. Dette for at et 

«kryss» i mønsteret skal komme midt foran. Strikk mønster 

etter diagram B. Fortsett med mønster etter diagram C og fell 

jevnt fordelt som vist i diagrammet = 269 (283) 296 

(310) 325 (335) m. Strikk 1 omgang med farge 1 og fell 

samtidig 4 m av midt foran = 265 (279) 292 (306) 321 (331) m. 

Klipp av tråden. Flytt starten på p til midt foran. Sett et merke 

rundt den 16. (14.) 16. (14.) 17. (13.) m og videre rundt hver 

26. (28.) 29. (31.) 32. 34. m ut p = i alt 10 merkem og 15 (13) 

15 (13) 16 (12) m igjen etter siste merkem.

Strikk glattstrikk fram og tilbake med 1. p fra vrangen.

På 2. p felles slik: Strikk 2 m vridd r sammen før hver merkem 

= 10 m felt. Strikk 1 p uten fellinger. Neste p felles slik: Strikk 

2 m r sammen etter hver merkem = 10 m felt. Strikk 1 p uten 

fellinger. Neste p felles ved å strikke 2 m vridd r sammen før 

merkem. Strikk 1 p. Fell på neste p ved å stikke 2 m r sammen 

etter merkem. Fortsett å felle slik på hver 2. p til det er felt i alt 

12 (13) 14 (15) 16 (17) ganger = 145 (149) 152 (156) 161 (161) m. 

Strikk 1 p fra vrangen og juster (i noen størrelser) antall m til 

145 (149) 151 (155) 157 (157) m. La m stå på p. 

Ikke klipp av tråden.

HALSKANT

Skift til rundp nr 2,5 og fortsett med farge 1. Strikk vrangbord 

med 1 r, 1 vr fram og tilbake. Skift til lys stålgrå når halskanten 

måler 4,5 cm og fortsett til halskanten måler 12 cm. Fell av 

med r og vr m.

MONTERING

Sy sammen under ermene.

KANT LANGS SPLITTEN 

Halskanten skal brettes dobbel mot vrangen. Sett et merke  

der bretten vil komme. Bruk farge 1 og p nr 2,5. Strikk opp 

ca 14 m pr 5 cm langs den ene siden av splitten, fra bunnen 

opp til merket for brettekant. Strikk 1 p r fra vrangen og 3 p 

glattstrikk. Fell av med r m fra vrangen.

Strikk på samme måte langs den andre siden.

MONTERING GLIDELÅS

Sy i glidelåsen slik at øverste del når nesten opp til 

brettemerket.

BELEGG OVER GLIDELÅS

Legg opp 5 m med farge 1 på strømpep nr 2,5. Strikk 

glattstrikk fram og tilbake til remsen dekker baksiden av 

glidelåsen på den ene siden. Fell av. Strikk 1 remse til på 

samme måte. Sy fast remsene uten at det vises på retten.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

DIAGRAM  

Fell 30 (30) 30 (30) 30 (30) m
= 420 (450) 480 (510) 540 (560) m

Fell 30 (34) 38 (42) 46 (40) m
= 390 (416) 442 (468) 494 (520) m

Fell 66 (70) 74 (78) 82 (86) m
= 324 (346) 368 (390) 412 (434) m

Fell 34 (36) 38 (40) 42 (44) m
= 290 (310) 330 (350) 370 (390) m
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Fell 21 (27) 34 (40) 45 (55) m
= 269 (283) 296 (310) 325 (335) m

  Farge 1
  Farge 2


