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DESIGN 

Iselin Hafseld

GARN

LILLE LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 

50 gram = ca 142 meter

Alternativt garn: SOFT MERINO

STØRRELSER

2-4 (6-8) 10-12 år

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Livvidde ca 54 (57) 61 cm

Vidde nederst ca 150 (160) 175 cm

Hel lengde ca 30 (36) 42 cm

GARNFORBRUK

7 (8) 9 nøster

FARGE

Lys jade 8137

PINNEFORSLAG

Ekstra stor og stor rundp nr 2,5 og 3

TILBEHØR

Elastikk til linning

STRIKKEFASTHET

24 m hullstrikk på p nr 3 = 10 cm

28 m glattstrikk på p nr 2,5 = 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

SKJØRT

Legg opp 360 (384) 420 m på rundp nr 2,5. Strikk rundt med 

mønster etter diagram A. Omgangen begynner i den ene 

siden. Skift til p nr 3, og strikk 2 omganger glattstrikk, deretter 

mønster etter diagram B.

Strikk til arbeidet måler ca 25 (31) 37 cm, avslutt diagrammet 

etter rad 5 eller rad 11. 

Strikk 1 omgang hvor det felles slik: Strikk 2 og 2 m r sammen 

omgangen ut = 180 (192) 210 m.

Fortsett med glattstrikk, strikk 1 omgang uten felling, på neste 

omgang felles det 28 (32) 38 m jevnt fordelt = 152 (160) 172 m.

Skift til p nr 2,5, og strikk ca 3,5 cm glattstrikk, 1 omgang vr 

(= brettekant), ca 3,5 cm glattstrikk (= belegg). Fell løst av.

MONTERING

Brett belegget i livet dobbelt mot vrangen, og sy til med løse 

sting. La det stå igjen en liten åpning til å trekke elastikken 

gjennom.

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

For oppskrift på genser se DG 454-02

DIAGRAM  

Kast

2 r sammen

2 vr sammen

R fra retten, vr fra vrangen

Vr fra retten, r fra vrangen

Ta 1 m løst av p, 2 r sammen, trekk den løse m over 

Gjenta

Gjenta

B

Gjenta
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