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KRISTIAN JAKKE

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
BABY ULL 100 % merinoull, superwash
behandlet, 50 gram = ca 165 meter

DESIGN
REDESIGN

Dale Garn
Brit Frafjord Ørstavik

STØRRELSER
2
(4)
6
(8) 10 (12) år
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

64 (66) 71
32 (35) 40
24 (27) 33

GARNFORBRUK
Dus sjøgrønn 8510
Ubleket hvit 0020
Denimblå 8506
Grå petrol 8504

3
(4)
5
(6)
7
1
(1)
1
(1)
1
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser

PINNEFORSLAG
		

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

TILBEHØR

7

STRIKKEFASTHET
		
		

28 m glattstrikk og mønster på
p nr 3 = 10 cm. Ca 36 omganger glattstrikk og mønster på p nr 3 = 10 cm

(7)

7

(75) 81 (86 cm
(46) 51 (54) cm
(36) 38 (40) cm

(7)

9

(8)
(2)

(9)

nøster
nøster

knapper

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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FOR- OG BAKSTYKKET

BÆRESTYKKET

Legg opp 191 (197) 211 (221) 237 (253) m med dus sjøgrønn

Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme

på rundp nr 2,5 og strikk vrangbord fram og tilbake slik: Skift til

og venstre forstykke inn på rundp nr 3 = 257 (275) 301 (323) 351

denimblå, strikk 2 p, skift til dus sjøgrønn og strikk til arbeidet

(375) m. Sett et merke i hver sammenføyning. Strikk 1 omgang

måler 5 cm.

glattstrikk med dus sjøgrønn, samtidig som det felles 4 (8) 12 (4)

Vrangbord (1. p = vrangen):

2 (4) m jevnt fordelt = 253 (267) 289 (319) 349 (371) m.

Vrangen: Strikk 1 vr, 1 r, *1 vridd vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vr.

Størrelse 2 (4) år: Strikk mønster etter diagram B.

Retten: Strikk 1 r, 1 vr, *1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r.

Størrelse 6 (8) 10 (12) år: Strikk 3 (3) 2 (2) omganger glattstrikk,

NB! Stram første og siste m godt. Samtidig, når arbeidet måler

*på neste omgang felles det til raglan ved hvert merke slik: Strikk

1 cm, lages et knapphull på venstre forkant til gutt og høyre

2 vridd r sammen før hvert merke og 2 r sammen etter hvert

forkant til jente.

merke. Strikk 1 omgang uten felling*. Strikk fra *-* i alt 1 (3) 5 (6)

Knapphull gutt (på slutten av p): Strikk til det gjenstår 7 m, strikk

ganger = 281 (295) 309 (323) m.

2 vridd r sammen, 2 kast, 2 vr sammen, strikk ut p.

Alle størrelser:

På neste p strikkes kastene 1 vridd vr, 1 r.

Strikk videre med mønster etter diagram B = 109 (115) 121

Knapphull jente (på begynnelsen av p): Strikk 3 m vrangbord

(127) 133 (139) m. Når diagram B er ferdig, strikkes 1 omgang

strikk, 2 vr sammen, 2 kast, 2 vridd r sammen, strikk ut p.

glattstrikk med dus sjøgrønn, samtidig som det felles 16 (14)

På neste p strikkes kastene 1 r, 1 vridd vr.

12 (14) 16 (18) m jevnt fordelt = 93 (101) 109 (113) 117 (121) m.

Sett de 11 første og 11 siste m på en maskeholder til forkanter
= 169 (175) 189 (199) 215 (231) m. Skift til p nr 3 og strikk rundt

MONTERING

i glattstrikk, samtidig som det på 1. omgang legges opp 5 nye

Sy 2 maskinsømmer med tette sting på hver side av den

m. Disse m er oppklipps-m og er ikke med i videre tall eller

midterste oppklipps-m. Klipp opp mellom sømmene.

mønster. Strikk til arbeidet måler 20 (23) 27 (32) 36 (38) cm.

Sy sammen under ermene.

Sett et merke i hver side med 41 (42) 46 (48) 52 (56) m til hvert
forstykke og 87 (91) 97 (103) 111 (119) m til bakstykket.
På neste omgang felles 8 m av i hver side (= 4 m på hver side
av merket) til ermehull. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMER
Legg opp 48 (48) 52 (56) 60 (60) m med dus sjøgrønn
på strømpep nr 2,5 og strikk vrangbord som på bolen.
Skift til p nr 3. Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som
det økes 6 m jevnt fordelt = 54 (54) 58 (62) 66 (66) m. Sett
et merke rundt 2 m midt under ermet. Strikk mønster etter
diagram A. Når diagram A er ferdig, strikkes videre med dus
sjøgrønn til hel lengde.
Samtidig økes det 1 m på hver side av merket. Gjenta
økningene på hver 5. (3.) 3,5. (3.) 3. (2,5.) cm til i alt 60 (66)
72 (78) 84 (88) m. Strikk til arbeidet måler 24 (27) 33 (36) 38 (40)
cm. Fell av 8 m (= merke-m + 3 m på hver side av merket)
midt under ermet = 52 (58) 64 (70) 76 (80) m. Strikk et erme til
på samme måte.

KNAPPHULLSTING

3

VENSTRE FORKANT GUTT/HØYRE FORKANT JENTE

DIAGRAM A, B

Strikk som høyre/venstre forkant, men med knapphull

Ubleket hvit 0020
Denimblå 8506
Dus sjøgrønn 8510
Grå petrol 8504
2 r sammen
2 vridd r sammen

A

Gjenta

B

tilsvarende merkene. Sy belegget til over oppklipps-m langs
forkantene på hver side.

HALSKANT
Strikk opp 125 (129) 133 (137) 141 (145) m med dus sjøgrønn
på p nr 2,5 langs halskanten, inkludert m fra forkantene.
M-tallet må være delelig på 2+1. Strikk 6 cm videre
i vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr. Samtidig, når kanten måler
1,5 og 4,5 cm, lages knapphull. Fell av.
Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.
Sy knapphullsting rundt knapphullet, gjennom begge lag.
NB! Pass på at knapphullet blir stort nok. Sy i knapper.

Slutt her

Gjenta

HØYRE FORKANT GUTT/VENSTRE FORKANT JENTE
Sett de avsatte 11 m fra maskeholderen i høyre/venstre side inn
på p nr 2,5 og legg i tillegg opp 5 nye m mot oppklippskanten
(= til belegg) med dus sjøgrønn. Strikk vrangbord som før
over de 11 første m, og glattstrikk med vrangen ut over
de 5 belegg-m.
Strikk til forkanten tilsvarer lengden på forstykket
når den strekkes godt. Fell av de 5 belegg-m og sett
de øvrige 11 m på en maskeholder. Sy forkanten til forstykket
og sy belegget til over sårkanten. Merk av for 6 (6) 6 (6) 8 (8)
knapper, det nederste ut fra der det 1. knapphull er strikket,
de øvrige jevnt fordelt. NB! Det 7. (7.) 7. (7.) 9. (9.) knapphullet
kommer i halskanten.
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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-kataloger
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 strikkefastheter avhengig av
bruksområdet og hvilken type plagg du
strikker. Du skal følge strikkefastheten som
er oppgitt i oppskriften.

10

3

28
10

2,5

32
50 gram = ca 165 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•

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

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at du
alltid skal følge strikkefastheten som er
oppgitt i oppskriften.

Kristine genser | DG391-01
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House of Yarn er Nordens største merkevarehus,
grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og
accessoirer til faghandel og kjedebutikker.
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no

houseofyarn.no
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