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DESIGN 

Iselin Hafseld

GARN

LILLE LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 

50 gram = ca 142 meter

TYNN KIDSILK ERLE 53 % mohair, 34 % silke, 13 % ull, 

25 gram = ca 287,5 meter

STØRRELSER

XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 79 (88) 96 (104) 112 (119) 128 cm

Hel lengde ca 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 2 nøster alle størrelser

Farge 2 3 (3) 3 (4) 4 (4) 5 nøster

Farge 3 2 nøster alle størrelser

Farge 4 1 (1) 2 (2) 2 (2) 2 nøster

FARGER

Farge 1 TYNN KIDSILK ERLE, Gul melert 4015

Farge 2 LILLE LERKE, Ubleket hvit 0020

Farge 3 LILLE LERKE, Sand 8151

Farge 4 LILLE LERKE, Okergul 8143

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp nr 3

Strømpep nr 2,5

STRIKKEFASTHET

26 m glattstrikk med LILLE LERKE på p nr 3 = 10 cm

38-40 omganger glattstrikk med LILLE LERKE på 

p nr 3 = 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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NB! Farge 1 TYNN KIDSILK ERLE strikkes med 2 tråder 

gjennom hele arbeidet.

TOPP

Legg opp 206 (230) 250 (270) 290 (310) 334 m med 2 tråder 

farge 1 på rundp nr 2,5. Strikk mønster etter diagram A.

Skift til p nr 3, og strikk mønster etter diagram B og C. Videre 

strikkes diagram A, B og C vekselvis gjennom hele arbeidet. 

Sett et merke i hver side med 103 (115) 125 (135) 145 (155) 167 

m til for- og bakstykket.

Strikk til arbeidet måler ca 33 (34) 35 (36) 37 (38) 39 cm. 

Del arbeidet ved merkene, og strikk for- og bakstykket ferdig 

for seg.

BAKSTYKKET

= 103 (115) 125 (135) 145 (155) 167 m.

Fortsett fram og tilbake med mønster som før. Fell til 

ermehull i begynnelsen av hver p i hver side 5,2,2 (5,4,2) 5,4,3 

(6,5,2) 6,6,4 (6,6,5) 8,7,6 m = 85 (93) 101 (109) 113 (121) 125 m.

På neste p fra retten, felles 1 m midt bak av til V-hals. Strikk 

hver side ferdig for seg med 42 (46) 50 (54) 56 (60) 62 m til 

hver del.

Videre felles det 1 m på hver 3. omgang, innenfor 1 kant-m i 

hver side slik:

Fra retten:Ta 1 m løs av, strikk 1 r, trekk den løse m over i 

begynnelsen av p, og strikk 2 m r sammen på slutten av p. 

Fra vrangen: Ta 1 m løs av, strikk 1 vr, trekk den løse m over i 

begynnelsen av p, og strikk 2 m vr sammen på slutten av p. 

Fell i alt 18 (20) 22 (24) 25 (27) 28 ganger = 6 m 

(alle størrelser).

Strikk til arbeidet måler ca 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 cm. 

Strikk 2 og 2 m r sammen = 3 m (skulder). Fell av.

Strikk den andre delen på samme måte.

FORSTYKKET

= 103 (115) 125 (135) 145 (155) 167 m.

Strikkes som bakstykket.

KANTER LANGS V-HALS 

Start øverst ved skulder, og strikk opp ca 11-12 m pr 5 cm 

med farge 2 på rundp nr 2,5 langs V-halsen.

NB! Pass på at det er 1 m midt foran/midt bak og at det er likt 

antall m på begge sider av V-halsen.

Strikk fram og tilbake slik (1. p = vrangen): 4 p r (= riller), 

samtidig som det felles 1 m på hver side av midt-m på 2. og 

3. p. Fell av med vrm.

Strikk en kant på samme måte på bakstykket.

For oppskrift på shorts se DG 453-13

KANTER LANGS ERMEHULL

Start øverst ved skulder, og strikk opp ca 11-12 m pr 5 cm 

med farge 2 på rundp nr 2,5 langs ermehullet.

NB! Pass på at det er er likt antall m på begge sider.

Strikk fram og tilbake slik (1. p = vrangen): 4 p r (= riller). 

Fell av med vrm.

Strikk den andre siden på samme måte.

SKULDERSNOR

NB! Skuldrene skal ikke sys sammen, men knytes sammen 

med snorer.

Strikk opp 8 m med farge 2 på strømpep nr 2,5 på skulderen. 

Strikk 2 og 2 m r sammen = 4 m. Strikk rundt slik: *Skyv m til 

høyre på p, stram tråden på baksiden og strikk 4 m r*, gjenta 

fra *-* til snoren måler ca 40 cm, eller ønsket lengde. Fell av. 

Strikk en snor på hver skulder = 4 snorer.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

DIAGRAM  

A

B

C

Kast

2 r sammen

2 vr sammen

Farge 1: R fra retten, vr fra vrangen

Farge 1: Vr fra retten, r fra vrangen

Farge 2: R fra retten, vr fra vrangen

Farge 2: Vr fra retten, r fra vrangen

Farge 3: R fra retten, vr fra vrangen

Farge 3: Vr fra retten, r fra vrangen

Farge 4: R fra retten, vr fra vrangen

Farge 4: Vr fra retten, r fra vrangen


