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DESIGN 

Iselin Hafseld

GARN

LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 

50 gram = ca 115 meter

Alternativt garn: MERINO 22

STØRRELSER

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

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 79 (86) 95 (103) 112 (121) 130 cm

Vidde nederst ca 119 (130) 143 (154) 166 (181) 195 cm

Hel lengde, med stropper ca 54 (56) 58 (60) 62 (64) 66 cm

Hel lengde, uten stropper ca 39 (41) 42 (44) 45 (47) 49 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 2 (2) 3 (3) 3 (3) 3 nøster

Farge 2 3 (3) 4 (4) 4 (5) 5 nøster

Farge 3 2 (2) 3 (3) 3 (3) 3 nøster

Farge 4 2 (2) 2 (2) 2 (2) 3 nøster

FARGER

Farge 1 Svart 8107

Farge 2 Hvit 0017

Farge 3 Nougat 3041

Farge 4 Lys jade 8137

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 4

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk og mønster på p nr 4 = 10 cm

24 m rillestrikk 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

For oppskrift på veske se DG 452-07

PERLESTRIKK

1. omgang: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*.

2. omgang: Strikk vr over r, r over vr.

Gjenta disse 2 omgangene.

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 262 (286) 314 (338) 366 (398) 430 m på rundp 

nr 3 med farge 1. Strikk 3 omganger perlestrikk rundt. Skift til 

p nr 4, og strikk 1 omgang glattstrikk. Sett et merke i hver side 

med 131 (143) 157 (169) 183 (199) 215 m til for- og bakstykket.

Strikk mønster etter diagram A. Start ved pil for valgt størrelse, 

strikk til neste merke, og start på ny ved pilen.

NB! I de størrelsene hvor diagram A og B starter eller slutter 

med symboler for hull og 2 r sammen i sidene, strikkes m r.

Strikk ferdig diagram A. Fortsett med farge 1, og strikk 

1 omgang glattstrikk, samtidig som det felles 88 (96) 104 

(112) 120 (132) 144 m jevnt fordelt = 174 (190) 210 (226) 246 

(266) 286 m = 87 (95) 105 (113) 123 (133) 143 m til for- og 

bakstykket.



3

Strikk 1 omgang glattstrikk, før det på neste omgang lages en 

hullbord (med store hull) til belte slik: Start ved sidemerket, 

og strikk 5 (4) 4 (3) 3 (3) 3 r, *3 kast, 2 r sammen, 3 r*. Gjenta 

fra *-* i alt 16 (18) 20 (22) 24 (26) 28 ganger, avslutt med 

2 (1) 1 (0) 0 (0) 0 r. Strikk bakstykket på samme måte. 

Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som det strikkes kun 1 r 

i de 3 kastene.

Fortsett med mønster etter diagram B. Start ved pil for valgt 

størrelse, strikk til neste merke, og start på ny ved pilen.

Strikk til arbeidet måler ca 36 (38) 39 (41) 42 (44) 46 cm. Skift 

til farge 2, og strikk 2 omganger glattstrikk. Strikk en hullbord 

til belte, som tidligere. Strikk 1 omgang med farge 2.

Skift til p nr 3 og farge 1. Strikk 5 omganger riller med 

1 omgang r, 1 omgang vr. Fell av.

BELTE

Legg opp 260 (280) 300 (320) 340 (360) 380 m på rundp 

nr 3 med farge 1. Strikk riller fram og tilbake (= alle p strikkes r). 

Strikk 1 p med farge 1, 2 p med farge 2, 2 p med farge 3. 

Fell av. Strikk et belte til på samme måte.

SKULDERSTROPP

Legg opp 72 (72) 77 (77) 82 (82) 82 m på rundp nr 3 med 

farge 1.

Strikk riller fram og tilbake (= alle p strikkes r). Strikk 1 p med 

farge 1, 2 p med farge 3, 2 p med farge 2, 2 p med farge 4, 

2 p med farge 2, 2 p med farge 3, 2 p med farge 1. Fell av. 

Strikk en skulderstropp til på samme måte.

MONTERING

Marker midt foran og midt bak. Sy til hver skulderstropp 

ca 9-10 cm fra midt-merkene. 

Trekk et belte gjennom hver av hullbordene med store hull. 

Start og avslutt med hullene på hver side av midt foran.

For oppskrift på heklet topp se DG 454-04
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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