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DESIGN 

Mari Kalberg Skjæveland

GARN

LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 

50 gram = ca 115 meter

STØRRELSER

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

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse.

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 83 (88) 96 (104) 112 (122) 134 (140) cm

Hel lengde ca 53 (54) 56 (58) 60 (62) 64 (66) cm

  

GARNFORBRUK

6 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (10) nøster

FARGE

Skifer 5752

PINNEFORSLAG

Liten rundp 3,5

Stor rundp 4

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: ALPAKKA FORTE CLASSIC, 

NATURAL LANOLIN WOOL, MERINO 22

  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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Kant-m strikkes r på alle p.

BOLEN

Legg opp 213 (228) 249 (270) 291 (315) 348 (363) m på p nr 

4. Strikk 8 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 2 vr.  

Strikk videre i glattstrikk, samtidig som det på 1. omgang 

felles 31 (34) 37 (42) 45 (47) 54 (55) m jevnt fordelt =  

182 (194) 212 (228) 246 (268) 294 (308) m. 

Sett et merke i hver side med 91 (97) 106 (114) 123 (134)  

147 (154) m til for- og bakstykket.

Når arbeidet måler 37 (37) 38 (39) 40 (41) 42 (43) cm, deles 

det ved hvert merke, og for- og bakstykket strikkes ferdig for 

seg.

BAKSTYKKET

= 91 (97) 106 (114) 123 (134) 147 (154) m.

Fortsett fram og tilbake i glattstrikk, innenfor 1 kant-m i hver 

side. Strikk til arbeidet måler 53 (54) 56 (58) 60 (62) 64 (66) 

cm. Fell av 17 (20) 23 (27) 30 (35) 40 (43) m i hver side, og 

sett de midterste 57 (57) 60 (60) 63 (64) 67 (68) m på en 

maskeholder til nakke.

FORSTYKKET

= 91 (97) 106 (114) 123 (134) 147 (154) m.

Strikk og fell som på bakstykket.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene.

ERMEKANT

Strikk opp ca 70 (75) 79 (84) 88 (92) 97 (101) m på p nr 3,5 

rundt ermehullet. Begynn nederst i ermehullet. Fell av med 

i-cordstrikk slik:

Legg opp 3 nye m i begynnelsen av p. Strikk *2 r, 2 vridd r 

sammen, sett m tilbake på venstre p*, gjenta fra *-* til det 

gjenstår 3 m. Ta 1 m løs av, 2 r sammen, trekk den løse m 

over. (Se illustrasjon)

Klipp av garnet, og sy kanten sammen. 

Strikk på samme måte rundt det andre ermehullet.

HALSKANT

Sett m fra maskeholderne inn på p nr 3,5, og strikk opp 1 m 

ved skuldersømmen i hver side. Begynn midt bak.  

Fell av med i-cord felling slik:

Legg opp 3 nye m i begynnelsen av p. Strikk *2 r, 2 vridd r 

sammen, sett m tilbake på venstre p*, gjenta fra *-* til det 

gjenstår 3 m. Ta 1 m løs av, 2 r sammen, trekk den løse m 

over. (Se illustrasjon)

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


