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396-26
DESIGN Dale Garn

STØRRELSER
Jakke 0-3 (3-6) 6-9 mnd (1) 2 (4) år
Lue 0-3 (6-9) mnd 1-2 år
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca 42 (45) 48 (52) 57 (61) cm
Hel lengde ca 25 (28) 31 (34) 37 (40) cm
Ermelengde ca 16 (17) 18 (20) 23 (26) cm

GARNFORBRUK
Jakke 
Aquagrønn 8147 2 (2) 3 (3) 4 (4) nøster
Lue
Aquagrønn 8147 1 (1) 2 nøster

PINNEFORSLAG Stor rundp og strømpep nr 2,5 og 3

TILBEHØR 1 knapp til luen
  Eventuelt 1 knapp til jakken

STRIKKEFASTHET 26 m mønster på p nr 3 = 10 cm

Alternativ for: PURE ECO BABY WOOL, BABY ULL

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.

STORK JAKKE & LUE AQUAGRØNN

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
LILLE LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk 
bomull, 50 gram = ca 142 meter
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MØNSTER

Se diagram, NB! For å få mønsteret til å stemme på bolen når 

alle økninger er ferdige, er det viktig at det startes ved pilen 

på venstre forstykke og bakstykke og at høyre forstykke strikkes 

speilvendt av venstre, slik at det blir likt på hver side av midt 

foran.

RILLER

Strikk r på alle p.

JA KKE
Strikkes ovenfra og ned

Legg opp 58 (58) 62 (62) 74 (78) m på rundp 

nr 2,5 og strikk 3 p r fram og tilbake. På neste p strikkes hullrad 

slik: *2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra *-*, slutt med 2 r. Strikk 

3 p r.

Skift til rundp nr 3 og strikk neste p slik: 4 m riller, 6 (6) 6 (6) 

8 (8) m mønster etter diagrammet (= venstre forstykke), 1 kast, 

1 r (= raglan-m), 1 kast, 8 (8) 10 (10) 12 (14) m mønster etter 

diagrammet (= erme), 1 kast, 1 r (= raglan-m), 1 kast, 18 (18) 

18 (18) 22 (22) m mønster etter diagrammet (= bakstykke), 

1 kast, 1 r (= raglan-m), 1 kast, 8 (8) 10 (10) 12 (14) m mønster 

etter diagrammet (= erme), 1 kast, 1 r (= raglan-m), 1 kast, 6 (6) 

6 (6) 8 (8) m mønster etter diagrammet og 4 m riller (= høyre 

forstykke).

Hvis du vil ha et knapphull strikkes det på venstre forstykke til 

gutt og høyre forstykke til jente.

Knapphull i begynnelsen av p: Strikk 1 r, fell av 2 m, strikk p ut.

Knapphull i slutten av p: Strikk til det gjenstår 3 m, fell av 2 m, 1 r. 

På neste p legges opp 2 nye m over de felte m.

NB! Pass på at mønsteret blir likt på hver side av midt foran. 

Fortsett på samme måte og øk med kast på hver side 

av raglan-m på hver p fra retten i alt 15 (17) 19 (21) 23 (25) 

ganger, de økte m strikkes fortløpende inn i mønsteret = 178 

(194) 214 (230) 258 (278) m. 

Sett nå erme-m på hver sin hjelpep eller tråd.  

BOLEN

Fortsett med m over for- og bakstykkene (raglan-m inngår 

i disse), samtidig legges det opp 6 nye m under hvert erme 

= 114 (122) 130 (138) 154 (162) m. Strikk mønster videre med 

4 m riller i hver side mot midt foran som før. Når arbeidet måler 

ca 14 (16) 18 (20) 22 (24) cm fra delingen, skiftes det til rundp 

nr 2,5 og strikkes 6 p r frem og tilbake.

Fell av.  

ERMENE

Sett m i den ene siden på strømpep nr 3 og strikk i tillegg opp 

1 m i hver av de 6 m som ble lagt opp under ermet på bolen 

= 44 (48) 54 (58) 64 (70) m. Fortsett mønsteret rundt, men 

2 m midt under ermet strikkes r hele tiden. Når ermet måler 

1 cm, felles det 1 m på hver side av de 2 r m midt under. Gjenta 

fellingene på hver 1,5. cm i alt 7 (8) 10 (11) 13 (15) ganger = 

30 (32) 34 (36) 38 (40) m. Strikk riller til ermet måler ca 14 (15) 

16 (18) 21 (24) cm. Skift til strømpep nr 2,5. *Strikk 1 omgang r, 

1 omgang vr*, gjenta fra *-* i alt 3 ganger.

Fell av. 

Strikk det andre ermet på samme måte.

  

I-CORD SNOR

Legg opp 3 m på en strømpep nr 2,5. *Skyv 

m til andre siden av p, hold tråden hele tiden 

på baksiden og strikk m r*, gjenta fra *-* til 

snoren måler ca 60 (65) 70 (75) 80 (85) cm. 

Klipp tråden og trekk den gjennom m, snurp 

sammen. Trekk I-cord snoren inn i hullraden 

øverst langs halsen.

 

LUE 
Start ved det ene øret.

Legg opp 3 m på p nr 3. Sett 1 merke i den midterste m. Strikk 

r fram og tilbake, samtidig som det økes 1 m på hver side 

av merke-m (øk ved å lage 1 kast som strikkes vridd r på neste p) 

på hver 2. p til i alt 47 (51) 55 m. 

Fortsett økningene, samtidig som det felles 1 m i hver side 

på samme p som det økes. Gjenta økningene og fellingene i alt 

6 (7) 8 ganger = 47 (51) 55 m. 

Klipp av garnet etter 1 p fra vrangen. Legg opp 6 (7) 8 nye 

m, strikk inn alle de øvrige m, samtidig som det strikkes 

2 m i midterste m og legg opp 6 (7) 8 nye m på slutten av p = 

60 (66) 72 m. Strikk 1 p vr tilbake. 

Fortsett med mønster etter diagrammet i 26 (30) 34 p. På neste 

p felles de første 6 (7) 8 m av, strikk r ut p, snu og fell de første 

6 (7) 8 m den andre siden av, strikk vr ut p, samtidig som 

de 2 midterste m strikkes vr sammen = 47 (51) 55 m. 

Sett 1 merke i den midterste m (= merke-m). Fortsett med 

r på alle p og fell på hver 2. p 1 m på hver side av merke-m ved 

å strikke 2 vridd r sammen før merket og 2 r sammen etter 

merket. Samtidig økes det 1 m i hver side på samme p som det 

felles i alt 6 (7) 8 ganger = 47 (51) 55 m. 

Gjenta fellingene til det gjenstår 7 m. 
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Strikk r fram og tilbake over disse 7 m til hakestroppen måler 

ca 6 (8) 10 cm. Strikk et knapphull ved å felle av de 3 midterste 

m og legge dem opp igjen på neste p. Videre felles det 

1 m på begynnelsen av de neste 4 p. 

Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de resterende 3 m. 

MONTERING

Sy de 6 (7) 8 m til luen alle 4 steder der det er et hakk. 

Strikk opp ca 52 (60) 68 m med rundp nr 3 fra stroppen 

og langs den ene siden nesten ned til oppleggskanten (= rundt 

ansiktet). Strikk ca 4 cm med riller, fell løst av. Brett rillekanten 

mot retten og sy pent til. Strikk opp m på samme måte langs 

den andre siden (= rundt nakken). Strikk 1 p r, samtidig som det 

felles jevnt fordelt til 35 (40) 45 m. Strikk 3 riller. Fell av. 

Sy i 1 knapp 2 cm over oppleggskanten, slik at den passer til 

hakestroppen.

DIAGRAM

G
je
nt
a

Gjenta
Begynn
her

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen

Se også i vanilje DG396-25, plomme DG396-27 og pistasj DG396-28
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Garn brukt 
i denne oppskriften

LILLE LERKE
53 % merinoull 

47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia

LILLE LERKE er et mykt og slitesterkt 

helårsgarn i fin merino-bomulls-blend, 

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! Lille Lerke har to veiledende strikke-

fastheter avhengig av bruksområdet 

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.

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på 

banderolen er kun veiledende. Husk at du 

alltid skal følge strikkefastheten som

er oppgitt i oppskriften.

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

ULLVUGGE
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er Nordens største merkevarehus, 

grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og 

accessoirer til faghandel og kjedebutikker.

houseofyarn.no

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER

dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.no hoy.no

camillapihlstrikk.no gullungengarn.no oransjeskjerf.no

#ORANSJESKJERF

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

yarnmade.no


