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LINUS DRESS, JAKKE & TILBEHØR

DG 433-08

STRIKKEFASTHET

28 m mønster/glattstrikk på p nr 3 = 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

© 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: Sofie Hammer @by.sofiehammer

DESIGN 

Kari Haugen

GARN

SOFT MERINO 100 % ekstra fin merinoull, 

50 gram = ca 187 meter

STØRRELSER

Dress og jakke

0-3 (6) 12 (24) mnd

Lue og sokker

3-6 (12) 24 mnd

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Dress

Overvidde ca 49 (54) 59 (64) cm 

Hel lengde ca 52 (58) 64 (68) cm

Ermelengde ca 16 (18) 20 (24) cm

Benlengde ca 18 (22) 26 (28) cm

Jakke

Overvidde ca 51 (56) 61 (66) cm

Hel lengde ca 27 (30) 34 (38) cm

Ermelengde ca 16 (18) 20 (24) cm

GARNFORBRUK

Dress

Farge 1 3 (3) 4 (4) nøster

Farge 2 1 nøste alle størrelser

Farge 3 1 nøste alle størrelser

Farge 4 1 nøster alle størrelser

Jakke

Farge 4 4 (4) 5 (6) nøster

Lue

Farge 3 1 nøste alle størrelser

Sokker

Farge 3 1 nøste alle størrelser

FARGER 

Farge 1 Karamell 3016

Farge 2 Hvit 3001

Farge 3 Varmbrun 3015

Farge 4 Sand 3006

PINNEFORSLAG

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

TILBEHØR

6-8 knapper til dress

4 knapper til jakke

Dressen kan også brukes med kneppingen på ryggen.
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Rillestrikk = Alle p strikkes r.

DRESS

Begynn nederst med det ene benet.

Legg opp 46 (50) 54 (58) m med farge 1 på strømpep nr 2,5.

Strikk 5 (6) 6 (6) cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Skift til p nr 3, strikk glattstrikk og øk 8 (6) 6 (6) m jevnt fordelt 

på 1. omgang = 54 (56) 60 (64) m.

Sett et merke rundt første og siste m = merke-m. Når 

arbeidet måler 6 (7) 7 (7) cm, økes 1 m på hver side av 

merke-m. Gjenta økingene på hver cm 11 (14) 15 (18) ganger 

til = 78 (86) 92 (102) m. Strikk til benet måler 18 (22) 26 (28) 

cm. På siste omgang felles merke-m av på innsiden av benet 

= 76 (84) 90 (100) m.

Strikk det andre benet på samme måte.

Sett begge bena inn på rundp nr 3 med økingene mot 

hverandre = 152 (168) 180 (200) m.

Fortsett med glattstrikk rundt over alle m. Sett et merke rundt 

2 m midt foran og 2 m midt bak = midt-m. På 3. omgang 

strikkes 2 m vridd r sammen før midt-m og 2 m r sammen 

etter midt-m = 4 m felt på 1 omgang. Gjenta fellingene på 

hver 2. omgang 3 (3) 3 (4) ganger til = 136 (152) 164 (180) m.

Når arbeidet måler 15 (16) 17 (18) cm fra sammenføyningen, 

felles 4 m av midt foran = 132 (148) 160 (176) m. Neste 

omgang legges det opp 5 nye m over de felte. De nye m er 

klippe-m, og regnes ikke med i videre mønster og m-tall.

Strikk til arbeidet måler 21 (22) 24 (26) cm fra 

sammenføyningen. På siste omgang reguleres m-tallet til  

133 (149) 161 (177) m. Sett et merke i hver side med 69 (77) 

83 (91) m til bakstykket og 32 (36) 39 (43) m til hvert forstykke.

Strikk mønster etter diagram A som vist for valgt størrelse, og 

fell av 8 m i hver side på siste omgang til ermehull (= 4 m på 

hver side av merkene) = 28 (32) 35 (39) m til hvert forstykke 

og 61 (69) 75 (83) m til bakstykket.

Legg arbeidet til side, og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 40 (44) 46 (48) m med farge 2 på strømpep nr 2,5. 

Strikk 4 (5) 5 (5) cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Skift til p nr 3, og strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som 

det økes 3 m jevnt fordelt = 43 (47) 49 (51) m.

Sett et merke rundt første og siste m = merke-m. Strikk 

mønster etter diagram B. Tell ut fra midt på omgangen hvor i 

diagrammet mønsteret begynner. Når arbeidet måler 5 (6) 

6 (6) cm, økes 1 m på hver side av merke-m. Gjenta økingene 

på hver 1,5. (1,5.) 1,5. (2.) cm 4 (5) 6 (7) ganger til = 53 (59) 

63 (67) m. Etter mønsteret strikkes glattstrikk med farge 1 til 

arbeidet måler 13 (15) 17 (21) cm.

Strikk mønster etter diagram C. På siste omgang felles 8 m av 

midt under ermet (= merke-m + 3 m på hver side) = 45 (51) 

55 (59) m.

Legg arbeidet til side, og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET

Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme og 

venstre forstykke inn på rundp nr 3 = 207 (235) 255 (279) m. 

Omgangen begynner midt foran. Strikk 1 omgang glattstrikk 

med farge 2, og reguler m-tallet til 205 (235) 253 (277) m.

Strikk mønster etter diagram D, og fell som vist i diagrammet 

= 85 (95) 109 (121) m.

Videre strikkes 1 (2) 3 (6) omganger glattstrikk med farge 

2, samtidig som det felles 6 (12) 20 (26) m jevnt fordelt på 

siste omgang = 79 (83) 89 (95) m. Fell av de 5 klippe-m midt 

foran. La m stå på p.

MONTERING

Sy 2 maskinsømmer med korte sting på hver side av den 

midterste klippe-m. Klipp opp mellom sømmene. 

Sy sammen under ermene.

HALSKANT

Flytt de resterende m til en p nr 2,5, og fortsett med farge 2.

Strikk 4 (4) 4 (5) cm vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell løst av 

med r og vr m.

Brett kanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting.

HØYRE KANT FORSTYKKE GUTT / VENSTRE KANT 

FORSTYKKE JENTE 

Bruk farge 1 og p nr 2,5. Strikk opp ca 14 m pr 5 cm 

langs åpningen (til toppen av halskanten). Strikk 1,5 cm 

vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell av.

Merk av til 6-8 knapper jevnt fordelt, den øverste ved 

halskanten og den nederste ca 1,5 cm fra enden av åpningen. 

VENSTRE KANT FORSTYKKE GUTT / HØYRE KANT 

FORSTYKKE JENTE 

Strikkes som høyre / venstre kant, men langs midten lages 

knapphull tilsvarende merkingen.

Knapphull: Strikk 2 m r sammen, 2 kast, 2 m vridd r sammen. 

Neste p strikkes kastene som 1 r, 1 vr eller 1 vr, 1 r.

Legg kanten med knapphull oppå den andre kanten, og sy til 

nederst.

Sy i knapper.

JAKKE

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 169 (187) 201 (219) m på rundp nr 3. 

(1. p = vrangen.) Strikk fram og tilbake med denne 

inndelingen: Strikk 3 m rillestrikk, mønster etter diagram E til 

3 m gjenstår, 3 m rillestrikk. 

Sett et merke i hver side med 49 (54) 58 (63) m til hvert 

forstykke og 71 (79) 85 (93) m til bakstykket.

Når arbeidet måler 17 (19) 22 (25) cm og neste p er fra 

vrangen, lages 2 knapphull, samtidig som det felles til 

ermehull: 

Gutt: Strikk 3 m, fell av 2 m, strikk 16 (18) 20 (22) m, fell av 

2 m, strikk til 5 m før første sidemerke, fell av 10 m, strikk 61 

(69) 75 (83) m, fell av 10 m, strikk ut p.

Jente: Strikk til 5 m før første sidemerke, fell av 10 m, strikk til 

5 m før 2. sidemerke, fell av 10 m, strikk til 23 (25) 27 (29) m 

gjenstår, fell av 2 m, strikk 16 (18) 20 (22) m, fell av 2 m, strikk 

ut p. Legg arbeidet til side, og strikk ermene.
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ERMENE

Legg opp 43 (47) 51 (55) m på rundp nr 3.

(1. p = vrangen.) Strikk mønster etter diagram E fram og 

tilbake, og øk 1 m i hver side på hver 2. (2,5.) 2,5. (2,5.) cm 

6 (6) 7 (8) ganger = 55 (59) 65 (71) m. Øk ved å løfte tråden 

mellom de 2 ytterste m og strikk den vridd r.

Strikk til arbeidet måler ca 16 (18) 20 (24) cm. Slutt med 

samme p i mønsteret som til bolen, samtidig som det felles 

av 5 m i hver side til ermehull = 45 (49) 55 (61) m. 

Legg arbeidet til side, og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET

Sett venstre forstykke, venstre erme, bakstykket, høyre erme 

og høyre forstykke inn på rundp nr 3.

Fortsett med mønster og rillestrikk som før, samtidig som 

det på 1. p legges opp 2 nye m over knapphullene  

= 239 (265) 291 (321) m.

Sett et merke i hver sammenføyning = 4 merker.

På 3. p (= retten) felles det slik til raglan ved hvert merke: 

Strikk til 2 m før merket, strikk 2 r sammen, ta 1 m løs av,  

1 r, trekk den løse m over = 8 m felt. På vrangen strikkes de 

2 raglan-m vr. På retten, når det ikke felles til raglan, strikkes 

de r. Gjenta fellingene på hver 4. p 4 (5) 7 (8) ganger til og 

deretter på hver 2. p 8 (9) 9 (10) ganger = 135 (145) 155 

(169) m. Samtidig, når det er felt 11 (13) 15 (17) ganger, lages 

knapphull på samme måte som før.

Fell (på 1. p etter oppgitt antall raglanfellinger) til hals i hver 

side 15 (17) 19 (21) m 1 gang og videre på hver 2. p 2,2,1,1 m 

samtidig som det felles videre til raglan på hver 2. p 4 ganger 

til = 61 (67) 73 (83) m.

La m stå på p.

HETTE

Reguler m-tallet til 62 (68) 74 (84) m. Skift til p nr 2,5, og strikk 

2 (2) 2 (2,5) cm vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Slutt med en p 

fra retten.

Sett et merke rundt 2 m midt på p = midt-m. Disse strikkes 

hele tiden i glattstrikk. Skift til p nr 3. Strikk mønster etter 

diagram E, samtidig som det på 1. p økes 4 (5) 6 (7) m jevnt 

fordelt på hver side av midt-m = 70 (78) 86 (98) m. Fortsett 

slik, med 2 m i glattstrikk og mønster etter diagram E på hver 

side av disse, samtidig som det på hver 10. p økes 1 m på hver 

side av midt-m i alt 7 (7) 8 (8) ganger = 84 (92) 102 (114) m. 

Strikk til hetten måler 18 (20) 22 (24) cm.

Fordel m på 2 p med 42 (46) 51 (57) m på hver p. Snu 

vrangen ut. Strikk 1 m fra hver p r sammen, samtidig som det 

felles av.

Strikk opp ca 14 m pr 5 cm med p nr 2,5 langs kanten av 

hetten. Strikk 2 cm vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell av med r 

og vr m. Sy endekantene til forstykkene.

MONTERING

Sy ermesømmene. Sy sammen under ermene. Sy eventuelt 

knapphullsting rundt knapphullene. Sy i knapper.

SOKKER

Legg opp 39 (43) 49 m på rundp nr 2,5.

Strikk 6 (6) 7 cm vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr 

(slutt med 1 r).

Skift til p nr 3. Sett de ytterste 13 (15) 17 m i hver side på en 

maskeholder = 13 (13) 15 vrist-m. 

Strikk 5 (6) 7 cm mønster etter diagram E over vrist-m 

(1. p = vrangen):

Ta med de 13 (15) 17 m på hver side, og strikk opp 14 (16) 18 

m på hver side av vriststykket = 67 (75) 85 m.

Strikk 3,5 (4) 4,5 m mønster etter diagram E. NB! Tell ut til 

hver side, og pass på at mønsteret stemmer med siste p på 

vriststykket.

Fell av 26 (29) 33 m i hver side = 15 (17) 19 m til såle. Fortsett 

med mønster over disse m. Når sålen måler 6,5 (7,5) 9 cm, 

felles 1 m i hver side på hver 2. p 3 (3) 4 ganger = 9 (11) 11 m. 

Fell av.

Strikk den andre sokken på samme måte.

Sy sammen sokkene.

LUE

Legg opp 87 (97) 107 m på rundp nr 2,5.

Strikk 2 cm vrangbordstrikk fram og tilbake med 1 r, 1 vr 

(slutt med 1 r). Slutt med en p fra retten.

Skift til p nr 3, og strikk mønster etter diagram E. Når arbeidet 

måler 11 (13) 15 cm, felles 29 (32) 36 m i hver side av.

Strikk videre over de midterste 29 (33) 35 m, og fell 1 m i hver 

side på hver 2,5. (3.) 3,5. cm 3 ganger = 23 (27) 29 m. Strikk til 

midtstykket er like langt som sidekantene (m som ble felt av). 

Fell av.

Sy sammen luen.

Strikk opp ca 14 m pr 5 cm på p nr 2,5 langs kanten nederst. 

Strikk 4,5 cm vrangbordstrikk fram og tilbake med 1 r, 1 vr. 

Fell av med r og vr m.

Brett kanten dobbel mot vrangen, og sy til.

I-CORD

Legg opp 3 m på strømpep nr 2,5, og strikk rundt slik: 

Strikk 3 r, *skyv m til høyre på p, stram tråden på baksiden 

og strikk 3 r*, gjenta fra *-* til ønsket lengde. Fell av.

Trekk I-corden gjennom løpegangen på luen.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

I-CORD KNAPPHULLSTING

1. 2.

DIAGRAM  

Fell 10 (16) 10 (10) m
jevnt fordelt
= 195 (219) 243 (267) m

Fell 16 (16) 16 (16) m
jevnt fordelt
= 179 (203) 227 (251) m

Fell 22 (22) 22 (22) m
jevnt fordelt
= 157 (181) 205 (229) m

0−
36,
12

24Gjenta

Begynn

Gjenta

Gjenta

Midt på ermet Midt på ermet
A B C

D

E

Fell 44 (46) 52 (56) m
jevnt fordelt
= 113 (135) 153 (173) m

Fell 28 (30) 32 (34) m
jevnt fordelt
= 85 (105) 121 (139) m

Fell (10) 12 (18) m
jevnt fordelt
= (95) 109 (121) m

Begynn
Gjenta

Gjenta
Begynn

12,24
6

0−3

Avslutt

BegynnGjenta

  Farge 1
  Farge 2
  Farge 3
  Farge 4
  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen


