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DESIGN 

Ane Kydland Thomassen

GARN

LILLE LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 

50 gram = ca 142 meter

STØRRELSER

S-M (L-XL) 

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 110 (126) cm

Hel lengde ca 66 (72) cm

Ermelengde ca 47 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK

Farge 1 9 (11) nøster

Farge 2 3 nøster begge størrelser

Farge 3 3 nøster begge størrelser

Farge 4 2 nøster begge størrelser

Farge 5 2 nøster begge størrelser

Farge 6 3 nøster begge størrelser

FARGER

Farge 1 Svart 8107

Farge 2 Gul 8162 

Farge 3 Oransje 8165 

Farge 4 Rød 4018 

Farge 5 Ubleket hvit 0020

Farge 6 Isblå 8160

PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 3

Heklenål nr 3,5

HEKLEFASTHET

S-M: 1 rute på p nr 3,5 måler ca 11 x 11 cm

L-XL: 1 rute på p nr 3,5 måler ca 9 x 9 cm

Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp.

Tell antall st pr 10 cm, har du flere st enn oppgitt,

skift til tykkere nål. Har du færre st, skift til tynnere nål.

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

Lm = luftmaske, fm = fastmaske, hst = halvstav, st = stav

NB! For å slippe å feste så mange tråder, kan tråden hekles 

inn ved hvert fargeskifte.

Hekle ruter med 1 omgang i hver farge i denne 

rekkefølgen: 

NB! I størrelse L-XL hekles ikke fargen som er uthevet.

Rute A: Farge 2, farge 3, farge 4, farge 5, farge 6, farge 2, 

farge 1. Hekle 3 (6) slike ruter.

Rute B: Farge 2, farge 5, farge 6, farge 4, farge 3, farge 2, 

farge 1. Hekle 4 (7) slike ruter.

Rute C: Farge 2, farge 6, farge 5, farge 3, farge 4, farge 2, 

farge 1. Hekle 3 (6) slike ruter.

Rute D: Farge 2, farge 5, farge 3, farge 6, farge 4, farge 2, 

farge 1. Hekle 3 (6) slike ruter.

Rute E: Farge 2, farge 6, farge 3, farge 4, farge 5, farge 2, 

farge 1. Hekle 4 (6) slike ruter.
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Rute F:  Farge 3, farge 4, farge 2, farge 6, farge 5, farge 3,  

farge 1. Hekle 4 (6) slike ruter.

Rute G: Farge 3, farge 2, farge 5, farge 6, farge 4, farge 3,  

farge 1. Hekle 3 (6) slike ruter.

Rute H:  Farge 3, farge 6, farge 4, farge 2, farge 5, farge 3,  

farge 1. Hekle 4 (6) slike ruter.

Rute I:  Farge 3, farge 5, farge 6, farge 4, farge 2, farge 3,  

farge 1. Hekle 3 (6) slike ruter.

Rute J: Farge 3, farge 2, farge 6, farge 5, farge 4, farge 3,  

farge 1. Hekle 4 (6) slike ruter.

Rute K: Farge 4, farge 3, farge 6, farge 2, farge 5, farge 4,  

farge 1. Hekle 4 (7) slike ruter.

Rute L:  Farge 4, farge 2, farge 3, farge 5, farge 6, farge 4,  

farge 1. Hekle 3 (6) slike ruter.

Rute M:  Farge 4, farge 6, farge 5, farge 3, farge 2, farge 4,  

farge 1. Hekle 3 (6) slike ruter.

Rute N:  Farge 4, farge 5, farge 2, farge 6, farge 3, farge 4,  

farge 1. Hekle 4 (6) slike ruter.

Rute O: Farge 4, farge 3, farge 5, farge 2, farge 6, farge 4,  

farge 1. Hekle 4 (6) slike ruter.

Rute P: Farge 5, farge 2, farge 3, farge 4, farge 6, farge 5, 

farge 1. Hekle 3 (6) slike ruter.

Rute Q:  Farge 5, farge 3, farge 6, farge 2, farge 4, farge 5, 

farge 1. Hekle 4 (6) slike ruter.

Rute R:  Farge 5, farge 4, farge 2, farge 6, farge 3, farge 5, 

farge 1. Hekle 3 (6) slike ruter.

Rute S:  Farge 5, farge 6, farge 4, farge 3, farge 2, farge 5, 

farge 1. Hekle 3 (6) slike ruter.

Rute T:  Farge 5, farge 3, farge 4, farge 6, farge 2, farge 5, 

farge 1. Hekle 4 (7) slike ruter.

Rute U:  Farge 6, farge 4, farge 2, farge 3, farge 5, farge 6, 

farge 1. Hekle 3 (6) slike ruter.

Rute V:  Farge 6, farge 3, farge 5, farge 2, farge 4, farge 6, 

farge 1. Hekle 4 (6) slike ruter.

Rute W:  Farge 6, farge 5, farge 4, farge 3, farge 2, farge 6, 

farge 1. Hekle 3 (6) slike ruter.

Rute X: Farge 6, farge 2, farge 3, farge 5, farge 4, farge 6, 

farge 1. Hekle 3 (6) slike ruter.

Rute Y:  Farge 6, farge 4, farge 2, farge 5, farge 3, farge 6,  

farge 1. Hekle 3 (7) slike ruter.

RUTEMØNSTER:

NB! Hver gang det skiftes farge, stopp før siste 

gjennomtrekking, og skift farge.

Legg opp med heklenål nr 3,5, og hekle 12 st slik:

1. omgang: Surr tråden rundt venstre pekefinger 2 ganger, 

stikk nålen inn i ringen, og hekle 1 kjm. Hekle 3 lm (= 1. st), 

videre hekles 11 st i ringen = 12 st. Skift til farge. Ta sammen 

med 1 kjm i første st. Trekk i oppleggstråden for å stramme 

hullet. 

2. omgang: Hekle 3 lm (= 1. st), hekle 1 st til i samme st. 

Videre hekles 2 st i hver st = 24 st. Skift til farge 4. Ta sammen 

med 1 kjm i første st. 

3. omgang: Hekle 3 lm (= 1. st), hekle 1 st til i samme st, 1 lm, 

hopp over 1 st, *2 st i neste st, 1 lm, hopp over 1 st*. Gjenta 

fra *-* ut omgangen = 36 lm/st. Skift til farge 5. Ta sammen 

med 1 kjm i første st. 

4. omgang: Hekle 2 lm (= 1. fm), 1 fm i samme st, 1 fm i 

neste st, i lm-buen hekles 1 st slik: Ta et kast på nålen, stikk 

nålen ned foran arbeidet, og rundt st 2 omganger nedenfor 

(2. omgang) (= nedsenket st), hekle st ferdig, *2 fm i neste st, 

1 fm i neste st, 1 nedsenket st*, gjenta fra *-* ut omgangen = 

48 fm/st. Skift til farge 6. Ta sammen med 1 kjm i første fm. 

5. omgang: Hekle 3 lm (= 1 fm + 1 lm), hopp over 1 fm/st, 

1 fm i neste fm/st, 1 lm, hopp over 1 fm/st, 1 fm i neste fm/st, 

1 lm, hopp over 1 fm/st, 1 hst i neste fm/st, 1 lm, hopp over 

1 fm/st, hekle 1 st + 3 lm + 1 st i neste fm/st, 1 lm, hopp over 

1 fm/st, *1 hst i neste fm/st, 1 lm, hopp over 1 fm/st, 1 fm i 

neste fm/st, 1 lm, hopp over 1 fm/st, 1 fm i neste fm/st, 1 lm, 

hopp over 1 fm/st, 1 fm i neste fm/st, 1 lm, hopp over 1 fm/st, 

1 hst i neste fm/st, 1 lm, hopp over 1 fm/st, hekle 1 st + 3 lm 

+ 1 st i neste fm/st, 1 lm, hopp over 1 fm/st*, gjenta fra *-*, 

slutt med 1 hst i neste fm/st, 1 lm. Skift til farge 1. Ta sammen 

med 1 kjm i første fm. 
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6. omgang: Hekle 3 lm (= 1. st), videre hekle 1 st i hver lm/

fm/hst/st ut omgangen. NB! I hver lm-bue av 3 lm hekles 1 

st + 3 lm + 1 st. (S-M: Skift farge.) Ta sammen med 1 kjm i 

første st. Ruten måler nå ca 9 x 9 cm.

7.omgang: (Hekles ikke i L-XL) Hekle 3 lm (= 1. st), videre 

hekle 1 st i hver st ut omgangen. NB! I hver lm-bue av 3 lm 

hekles 1 st + 3 lm + 1 st. Ta sammen med 1 kjm i første st. 

Ruten måler nå ca 11 x 11 cm.

Hekle rutene som beskrevet ovenfor = 86 (154) ruter. Sy 

rutene sammen kant i kant med farge 1 og madrassting slik:

BAKSTYKKET 

Sy sammen 5 (7) rader av 6 (8) ruter. Sy sammen radene 

langsetter.

Rutene plasseres tilfeldig i sammensyingen. 

HØYRE/VENSTRE FORSTYKKE 

Sy sammen 2 (3) rader av 6 (8) ruter. Sy sammen radene 

langsetter. Sy det andre forstykket på samme måte.

ERMENE 

Sy sammen 4 (5) rader av 4 (5) ruter. Sy sammen radene 

langsetter, og sy sammen til midt under ermet. 

Sy det andre ermet på samme måte, og sy ermene i. Pass på 

at midt på ermet møter skuldersømmen. 

MONTERING

Sy sammen på skuldrene. Sy sammen i hver side. La det stå 

igjen 2 ruter på for- og bakstykket øverst til ermehull. 

FORKANT/KRAGEN

Strikk opp ca 25 (21) m pr rute og 1 m mellom hver rute med 

farge 1 på p nr 3 langs den ene siden foran, rundt nakken og 

ned langs andre siden. M-tallet må være delelig med 4. Pass 

på at det er like mange m på hver side. 

Strikk vrangbordstrikk slik: (1. p = vrangen)

Fra vrangen: Strikk 1 r, *2 vr, 2 r*, slutt med 3 vr.

Fra retten: Strikk 1 r, *2 r, 2 vr*, slutt med 2 r, 1 vr.

Samtidig, på 1. p fra retten, strikkes kragen høyere bak i 

nakken slik: Sett et merke mellom 2 vr m på hver forkant, 

ca 28 (34) cm fra bunnen. Strikk fram til merket på venstre 

forkant, snu med 1 vende-m, og strikk merket på motsatt 

side, snu med 1 vende-m, og strikk til 8 m før forrige 

vending. Fortsett å snu på denne måten med 8 m mindre 

for hver gang, til det er snudd i alt 12 ganger i hver side. 

Strikk videre til forkanten måler 11 (14) cm, målt nederst på 

forkanten. NB! Når det strikkes over vende-m, strikkes de 

2 løkkene i vende-m sammen. 

Fell løst av med r og vr m. 

1. Vende-m: Ta 1. m vr løs av. 2. Dra m til baksiden av høyre p (stram godt).

MADRASSTING


