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GARN

LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,

50 gram = ca 115 meter

Alternativt garn: MERINO 22, NATURAL LANOLIN WOOL

STØRRELSER

6 (12) 18 mnd (2) 3 (4) 6 (8) år

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 51 (53) 58 (60) 67 (69) 73 (75) cm

Hel lengde midt foran ca 28 (31) 32 (35) 38 (40) 42 (44) cm

Ermelengde ca 20 (22) 23 (25) 29 (33) 40 (42) cm

GARNFORBRUK

3 (4) 4 (5) 6 (6) 7 (7) nøster

FARGE

Rose 8135

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet 

har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike noe 

fra bildet.

PINNEFORSLAG

Liten og stor rundp og strømpep nr 3 og 4

TILBEHØR

2 knapper

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk 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

Arbeidet strikkes ovenfra og ned.

HALSKANT

Legg opp 44 (48) 54 (58) 60 (62) 64 (66) m på p nr 3. Strikk 

2 p r fram og tilbake. I begynnelsen av neste p (= retten) 

lages et knapphull slik: Strikk 1 r, 2 r sammen, 1 kast, strikk r 

ut p. Strikk 1 p r tilbake. Skift til p nr. 4 og strikk 1 p r, samtidig 

som det økes 10 (6) 8 (4) 8 (6) 8 (6) m jevnt fordelt = 54 (54) 

62 (62) 68 (68) 72 (72) m. Det økes ved å ta opp tverrtråden 

mellom 2 m og strikke den vridd r. Strikk neste p slik: 4 m r, 

strikk vr til det er 4 m igjen, 4 r. Videre strikkes de første og 

siste 4 m på p r på alle p = kant-m.

INNDELING TIL RAGLAN

Skift til p nr 4. Strikk 10 (10) 12 (12) 13 (13) 14 (14) m r 

(= venstre bakstykke), strikk og merk av neste m (= merke-m), 

strikk 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 (6) m r (= venstre erme), strikk og 

merk av neste m, strikk 19 (19) 23 (23) 25 (25) 27 (27) m r 

(= forstykket), strikk og merk av neste m, strikk 5 (5) 5 (5) 6 (6) 

6 (6) m r (= høyre erme), strikk 11 (11) 13 (13) 14 (14) 15 (15) m 

r (= høyre bakstykke). Strikk 1 p fra vrangen.
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BÆRESTYKKET

Les neste avsnitt nøye, nå skjer flere ting samtidig.

Merk av den midterste m på forstykket. Strikk mønster etter 

diagrammet over forstykkets m og glattstrikk over de øvrige m.

Tell ut fra midt på forstykket hvor mønsteret begynner. 

NB! Antall økninger (kast) i mønsteret skal stemme med antall 

fellinger og det skal ikke være kast eller 2 m sammen rett før 

eller etter merke-m.

Samtidig økes det til ermene på 1. og 3. p slik: 1. p: Strikk r i 

fremre og bakre maskelenke på hver av de 5 midterste m på 

hvert erme. 3. p: Strikk r i fremre og bakre m-lenke på hver 

av de 10 midterste m på hvert erme = 15 m økt midt på hvert 

erme.

Samtidig økes det til raglan på hver 2. p slik: Øk 1 h før alle 

merke-m og øk 1 v etter alle merke-m (se egen forklaring). 

På forstykket strikkes de nye m med i mønsteret etter hvert, 

til mønsteret går over 31 (31) 39 (39) 39 (39) 39 (39) m. Videre 

strikkes de økte m i glattstrikk.

Samtidig, på 4. p med raglan økning, lages det et knapphull 

på samme måte som før i begynnelsen av p.

Samtidig med 6. p med raglan økning, strikkes kant-m 

sammen slik: Strikk til det er 4 m igjen, sett de 4 m på en 

hjelpep bak arbeidet. Strikk m sammen med de første 4 m 

på venstre p (ved å strikke 1 m fra hver p vr sammen), så 

knapphullene ligger øverst. Videre strikkes arbeidet rundt. 

Sett et merke midt i de 4 kant-m = omgangens begynnelse. 

På de neste 4 omgangene strikkes de 2 første og 2 siste m i 

omgangen i rillestrikk (vekselvis 1 omgang r og 1 omgang vr). 

Deretter strikkes disse m i glattstrikk.

Strikk videre til det er økt i alt 16 (17) 18 (19) 21 (22) 23 (24) 

ganger til raglan = 208 (216) 232 (240) 262 (270) 282 (290) m.

Del opp arbeidet i bol og ermer slik: Strikk 24 (25) 28 (29) 32 

(33) 35 (36) m (= halve bakstykket), sett de neste 54 (56) 58 

(60) 65 (67) 69 (71) m på en maskeholder (= venstre erme), 

legg opp 6 (6) 6 (6) 8 (8) 8 (8) nye m, strikk 51 (53) 59 (61) 67 

(69) 73 (75) m (= forstykket), sett de neste 54 (56) 58 (60) 65 

(67) 69 (71) m på en maskeholder (= høyre erme), legg opp 

6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) nye m, strikk 25 (26) 29 (30) 33 

(34) 36 (37) m.

BOLEN

= 112 (116) 128 (132) 148 (152) 160 (164) m.

Strikk glattstrikk og hullmønster som før til arbeidet måler 

24 (27) 29 (31) 34 (36) 40 (42) cm midt foran. Tilpass lengden 

slik at det avsluttes etter 3. linje i diagrammet. Skift til p nr 3 

og strikk 4 (4) 5 (5) 5 (5) 6 (6) cm vrangbord med 2 r, 2 vr.

Fell av i vrangbordstrikk.

ERMER

Sett de 54 (56) 58 (60) 65 (67) 69 (71) m fra maskeholderen 

på p nr. 4 og strikk opp 6 (6) 6 (6) 8 (8) 8 (8) m under ermet 

= 60 (62) 64 (66) 73 (75) 77 (79). Strikk rundt i glattstrikk til 

ermet måler 17 (18) 19 (21) 24 (28) 34 (36) cm. Fell på siste 

omgang 32 (34) 32 (33) 37 (39) 37 (39) m jevnt fordelt 

= 28 (28) 32 (32) 36 (36) 40 (40) m. Skift til p nr 3 og strikk 

3 (4) 4 (4) 5 (5) 6 (6) cm vrangbord med 2 r, 2 vr. Fell av i 

vrangbordstrikk. Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING

Sy 2 knapper i splitten bak og sy sammen under ermene.

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

ØK 1 H OG 1 V

Øk 1 v: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i bakre m-lenke.

Øk 1 h: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i fremre m-lenke.

DIAGRAM  

Midt foran

Gjenta

  R på retten, vr på vrangen
  Kast
  2 r sammen
  2 vridd r sammen


