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DESIGN 

Iselin Hafseld

GARN 

LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 

50 gram = ca 115 meter

STØRRELSER

S (M) L (XL) XXL

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL 

Overvidde ca 84 (91) 98 (105) 113 cm 

Hel lengde ca 48 (50) 51 (52) 53 cm 

GARNFORBRUK

5 (6) 6 (7) 7 nøster

FARGE

Ubleket hvit 0020

PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 3,5 og 4

STRIKKEFASTHET

22 m mønster etter diagrammet på p nr 4 = 10 cm

  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
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

Økninger gjøres ved å plukke opp tverrtråden mellom 2 m, 

og strikke den vridd r. 

Legg opp 380 (420) 460 (500) 540 m på rundp nr 4, og  

strikk 6 cm vrangbord rundt med 3 vr, 7 r. Fortsett slik: 

1. omgang: Strikk *3 vr, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m 

over, 3 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen =  

304 (336) 368 (400) 432 m. 

2. omgang: Strikk *3 vr, 5 r*, gjenta fra *-* ut omgangen. 

3. omgang: Strikk *3 vr, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m 

over, 1 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen =  

228 (252) 276 (300) 324 m. 

4. omgang: Strikk *3 vr, 3 r*, gjenta fra *-* ut omgangen. 

5. omgang: Strikk *3 vr, ta 1 m løs av, 2 r sammen,  

trekk den løse m over*, gjenta fra *-* ut omgangen =  

152 (168) 184 (200) 216 m. 

6. omgang: Strikk *3 vr, 1 r*, gjenta fra *-* ut omgangen. 

Skift til p nr 3,5. Strikk 5 cm vrangbord med 1 vr, 1 r.  

(R m fra omgangen før vrangborden fortsetter som r m  

i vrangborden.) 

Strikk 1 omgang r, og øk 12 m jevnt fordelt = 164 (180) 196 

(212) 228 m. 

Sett et merke i hver side med 81 (89) 97 (105) 113 m til 

bakstykket og 83 (91) 99 (107) 115 m til forstykket. Skift til  

p nr 4. Strikk rundt med mønster etter diagrammet. Når 

arbeidet måler 2 cm etter vrangborden, økes 2 m i hver side 

slik: Strikk til 1 m før hvert merke, øk 1 m, strikk 2 m, øk 1 m. 

De nye m tas med i mønsteret etter hvert.  

Gjenta økingene på hver 2,5. cm i alt 5 ganger = 91 (99) 

107 (115) 123 m til bakstykket og 93 (101) 109 (117) 125 m til 

forstykket. Strikk til arbeidet måler 28 (29) 29 (30) 30 cm.  

Del arbeidet i hver side, og strikk for- og bakstykket hver for 

seg. 

BAKSTYKKET 

= 91 (99) 107 (115) 123 m.

Fortsett fram og tilbake med mønster som før, og fell til 

ermehull i begynnelsen av hver p 6,3,2 m i hver side =  

69 (77) 85 (93) 101 m. 

Videre felles det på hver p fra retten, innenfor 1 r kant-m i 

hver side slik: Ta 1 m løs av, strikk 1 r, trekk den løse m over  

i begynnelsen av p, og strikk 2 r sammen i slutten av p.  

Gjenta fellingene til det gjenstår 51 (55) 59 (63) 67 m. Skift til 

p nr 3,5. Strikk 5 p vrangbord med 1 r, 1 vr.  

Fell av med r og vr m. 

FORSTYKKET 

= 93 (101) 109 (117) 125 m

Fortsett med mønster som før. Strikk 3 p, samtidig som det 

på siste p økes 1 m midt foran = 94 (102) 110 (118) 126 m. 

Del forstykket i 2 med 47 (51) 55 (59) 63 m til hver del. 

Venstre del:

1. p (vrangen): Strikk mønster som før innenfor 1 r kant-m  

i hver side. 

2. p: Strikk 1 r, øk 1 m, 4 r, 3 vridd r sammen, mønster som før 

det gjenstår 8 m, 3 r sammen, 4 r, øk 1 m, 1 r. 

3. p: Strikk 1 r, 6 vr, mønster som før til det gjenstår 7 m, 6 vr, 

1 r. 

Gjenta 2. og 3. p til det er 1 m mellom fellingene. Slutt med  

1 p fra vrangen. 

Stropp:

1. p (retten): Strikk 1 r, øk 1 m, 4 r, 2 m løs av, 3 r sammen, 

trekk de løse m over, 4 r, øk 1 m, 1 r. 

2. p: Strikk 1 r, 11 vr, 1 r. 

3. p: Strikk 1 r, øk 1 m, 3 r, 3 m løs av, 2 r sammen, trekk  

de løse m over, 3 r, øk 1 m, 1 r. 

4. p: Strikk 1 r, 9 vr, 1 r. 

5. p: Strikk 1 r, øk 1 m, 3 r, 2 m løs av, 1 r, trekk de løse m over, 

3 r, øk 1 m, 1 r. 

6. p: Strikk 1 r, 9 vr, 1 r. 

Gjenta 5. og 6. p til stroppen måler ca 18 (19) 20 (21) 22 cm, 

eller til ønsket lengde. Slutt med 1 p fra retten slik: 4 r, 2 m løs 

av, 1 r, trekk de løse m over, 4 r. Fell av. 

Strikk høyre del på samme måte. 

KANTER LANGS ERMEHULLENE PÅ BAKSTYKKET 

Strikk opp ca 11 m pr 5 cm fra retten på p nr 3. (Kanten skal 

gå helt til toppen av vrangborden.) Strikk 4 p vrangbord med 

1 r, 1 vr. Fell av med r og vr m. 

Strikk den andre kanten på samme måte. 

MONTERING 

Sy de korte endene av kantene langs ermehullene til 

forstykket. 

Sy fast stroppene på innsiden av vrangborden.

DIAGRAM  

R på retten, vr på vrangen                                 

Vr på retten, r på vrangen     

Gjenta

Gjenta


