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© House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 

eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 

uten avtale med House of Yarn AS.

DESIGN 

Iselin Hafseld

GARN

NATURAL LANOLIN WOOL 100 % ren, ny ull, 

50 gram = ca 100 meter

Alternativt garn: MERINO 22, LERKE, ØKO BOMULL

STØRRELSER 

XS (S) M (L) XL

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 92 (100) 108 (116) 124 cm

Hel lengde ca 58 (60) 62 (64) 66 cm

Ermelengde ca 46 cm (i alle størrelser)

GARNFORBRUK

11 (12) 13 (15) 16 nøster

FARGE

Bringebær 1447

PINNEFORSLAG 

Liten og stor rundp og strømpep nr 3 og 4. 

Hjelpep

STRIKKEFASTHET 

22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

24 m flettestrikk på p nr 4 = 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

Foto: Wenche Hoel-Knai @photowenche, Stylist: Jan Gunnar Svenson @stylesvenson, Repro: Kai Hansen Trykkeri

HULLBORD strikket rundt

1. omgang: Strikk vr.

2. og 3. omgang: Strikk r.

4. omgang: Strikk *kast, 2 m r sammen*. Gjenta fra *-*.

5. og 6. omgang: Strikk r.

7. omgang: Strikk vr.

VIS DIN STØTTE, 
STRIKK ROSA 
I OKTOBER
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BOLEN

Legg opp 202 (220) 238 (256) 272 m på rundp nr 3. 

Strikk 7 omganger hullbord rundt. Skift til p nr 4 og strikk 

glattstrikk.

Sett et merke i hver side med 101 (110) 119 (128) 136 m til 

for- og bakstykket. Strikk til arbeidet måler ca 39 (40) 41 

(42) 43 cm. Øk 2 (2) 2 (2) 4 m jevnt fordelt = 102 (111) 120 

(129) 138 m på hvert stykke. Fell av 12 m i hver side (= 6 m på 

hver side av merkene) til ermehull = 90 (99) 108 (117) 126 m 

til hvert stykke. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 52 (52) 55 (58) 58 m på strømpep nr 3. 

Strikk 7 omganger hullbord rundt. Skift til p nr 4 og strikk 

glattstrikk. Sett et merke på begynnelsen av omgangen.

Øk 2 m på undersiden av ermet på hver 2,5. (2,5.) 2. (2.) 2. cm 

til i alt 84 (84) 93 (102) 102 m. Strikk til arbeidet måler ca 

46 cm (likt for alle størrelser). Fell av 12 m midt under ermet 

(= 6 m på hver side av merket) = 72 (72) 81 (90) 90 m.

Legg arbeidet til side og strikk et erme til på samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett alle delene inn på en stor rundp nr 4. Først venstre erme, 

så forstykket, høyre erme og bakstykket = 324 (342) 378 

(414) 432 m. Omgangen begynner bak på venstre skulder.

Strikk mønster etter diagram A ca 4 (5) 6 (7) 8 cm.

På neste omgang felles det 1 m i hver vr-felt ved å strikke de 

2 første vr m sammen = 288 (304) 336 (368) 384 m.

Strikk videre med 1 flette, 4 vr ca 3 cm (likt for alle størrelser).

På neste omgang felles det 1 m i hver vr-felt ved å strikke de 

2 første vr m sammen = 252 (266) 294 (322) 336 m.

Strikk videre med 1 flette, 3 vr ca 3 cm (likt for alle størrelser).

På neste omgang felles det 1 m i hver vr-felt ved å strikke de 

2 første vr m sammen = 216 (228) 252 (276) 288 m.

Strikk videre med 1 flette, 2 vr ca 3 cm (likt for alle størrelser).

På neste omgang felles det 1 m i hver vr-felt ved å strikke de 

2 første vr m sammen = 180 (190) 210 (230) 240 m.

Strikk videre med 1 flette, 1 vr ca 3 cm (likt for alle størrelser).

Neste omgang strikkes slik: *2 r sammen (= 1 vr + 1 m fra 

fletten), 3 r*, gjenta fra *-* = 144 (152) 168 (184) 192 m.

Strikk videre med bare fletter ca 3 cm (likt for alle størrelser).

NB! Skift til p nr 3, strikk 1 omgang r, samtidig som det felles 

0 (0) 8 (16) 16 m jevnt fordelt = 144 (152) 160 (168) 176 m.

Strikk 7 omganger hullbord. Fell av med vr m og pass på at 

fellingen ikke blir for stram.

MONTERING

Sy sammen under ermene.

DIAGRAM  

Gjenta

Gjenta

A

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Sett 1 m på hjelpep foran arbeidet,
  1 r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 1 m på hjelpep bak arbeidet,
  1 r, strikk m fra hjelpep r

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


