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DESIGN 

Ane Kydland Thomassen

GARN

LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 

50 gram = ca 115 meter

Alternativt garn: MERINO 22, ØKO BOMULL

STØRRELSER

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

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Vidde under byste ca 64 (67) 73 (85) 95 (100) 108 (113) cm

Hel lengde midt foran ca 13 (13) 13 (15) 15 (15) 17 (17) cm

GARNFORBRUK

2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 (4) nøster

FARGE

Skarp grønn 8163

PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 2,5 og 3

TILBEHØR

3 knapper

STRIKKEFASTHET

26 m x 40 p mønsterstrikk 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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FORSTYKKET

Legg opp 69 (73) 83 (93) 105 (113) 121 (129) m på p nr 3. 

Strikk 7 p glattstrikk fram og tilbake. La m stå på p.

Bruk p nr 2,5, og plukk opp 1 m i hver m i oppleggskanten 

= 69 (73) 83 (93) 105 (113) 121 (129) m på hver p. 

Strikk 1 m fra hver p r sammen (= 1 bise).

Strikk videre med mønster etter diagrammet, med 1 kant-m i 

hver side som strikkes r på alle p.

Strikk til arbeidet måler ca 11 (11) 11 (13) 13 (13) 15 (15) cm. 

Slutt med en p glattstrikk etter siste p med vrangbordstrikk, 

strikk deretter de 2 siste radene i diagrammet. Strikk 7 p 

glattstrikk. La m stå på p.

Bruk p nr 2,5, og plukk opp 1 m i hver m fra vrangen 7 p ned 

(den første p i glattstrikket) = 69 (73) 83 (93) 105 (113) 121 

(129) m på hver p. Strikk 1 m fra hver p r sammen (= 1 bise), 

samtidig som det felles av.

HØYRE SIDE-/BAKSTYKKE

Strikk opp m langs kanten på forstykket slik: 3 m over hver 

bise, 1 m i hver rille og 18 (18) 18 (22) 22 (22) 26 (26) m over 

det midterste mønsterpartiet = 28 (28) 28 (32) 32 (32) 36 (36) 

m. Strikk videre i glattstrikk med i-cord kant i hver side slik:

Fra vrangen: Ta 1. m r løs av med tråden på rettsiden av 

arbeidet, 1 r, ta neste m vr løs av med tråden på vrangsiden 

av arbeidet, strikk til det gjenstår 3 m på p. Ta neste m vr løs 

av med tråden på vrangsiden av arbeidet, 1 r, 1 vr.

Fra retten: Ta 1. m r løs av med tråden på vrangsiden av 

arbeidet, ta neste m vr løs av med tråden på rettsiden av 

arbeidet, strikk til det gjenstår 2 m på p. Ta neste m vr løs av 

med tråden på rettsiden av arbeidet, 1 vr.

Samtidig, når sidestykket måler ca 2 cm, felles det fra retten i 

hver side ved å strikke de første 3 m som før, strikk 2 m vridd 

r sammen, strikk til det gjenstår 5 m, 2 r sammen, strikk ut på 

som før.

Gjenta fellingene på hver 2. cm i alt 4 (4) 4 (5) 5 (5) 6 (6) 

ganger = 20 (20) 20 (22) 22 (22) 24 (24) m.

Når sidestykket måler ca 19 (20) 21 (25) 28 (29) 31 (32) cm, 

strikkes 3knapphull på neste p fra retten slik:

Strikk de første 3 m som før, *strikk 2 r sammen, ta 2 kast, 

strikk 2 r sammen*, strikk 1 (1) 1 (2) 2 (2) 3 (3) r, gjenta fra *-*, 

strikk 1 (1) 1 (2) 2 (2) 3 (3) r, gjenta fra *-*, strikk 3 m som før. 

På neste p strikkes 1 vr, 1 vridd vr i kastene. Strikk til arbeidet 

måler 20 (21) 22 (26) 29 (30) 32 (33) cm. Fell av.

VENSTRE SIDE-/BAKSTYKKE

Strikkes som høyre sidestykke, men uten knapphullene.

HØYRE SKULDERSTROPP

Mål ca 7 - 9 cm ut fra midt på forstykket, eller ønsket 

plassering. 

Strikk opp m slik: Bruk gjerne en heklenål og ny tråd. *Strikk 

opp 1 m i øverste m foran på bisen og 1 m i tilsvarende m 

øverst bak på bisen*, gjenta fra *-* i alt 8 ganger = 16 m. 

Strikk dobbelstrikk fram og tilbake slik: *1 r, ta 1 vr løs av med 

tråden foran arbeidet (mot deg)*, gjenta fra *-*. Strikk til 

skulderstroppen måler ca 42 cm, eller ønsket lengde. Del m 

på 2 pinner ved å ta hver 2. m på en pinne henholdsvis foran 

og bak arbeidet (de m som skulle blitt strikket r på neste p 

settes foran arbeidet, og de som skulle ha blitt tatt vrang løs 

av, settes på en p bak arbeidet. Fell hver pinne av for seg med 

r m. 

VENSTRE SKULDERSTROPP

Mål ca 10 - 12 cm ut fra midten, eller likt som ønsket 

plassering. Strikk som høyre skulderstropp.

MONTERING

Sy i knapper tilsvarende knapphullene. Pass skulderstroppene 

til bak på hvert bakstykke, og sy til. 

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

DIAGRAM  

Gjenta  

Gjenta

R på retten, vr på vrangen

vr på retten, r på vrangen

Vridd r på retten, vridd vr på vrangen


