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GARN
		
		

LILLE LERKE 53 % merinoull,
47 % egyptisk bomull
50 gram = ca 142 meter
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GARNFORBRUK
Grå petrol 8114
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PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 2,5 og 3. Hjelpep

STRIKKEFASTHET
		
		

27 m vrangbordstrikk (lett utstrakt) på
p nr 3 = 10 cm. 11 m flettemønster
(lett strukket) på p nr 3 = 3 cm

cm
cm

nøster

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.
Alternativt garn: DALETTA
FORKORTELSER
		

r = rett, vr = vrang, m = maske,
p = pinne

BOLEN

som før og fell i hver side hver 2. p til ermehull 2 m 2 ganger

Legg opp 238 (254) 270 (286) 318 m på rundp nr 3. Begynn

og 1 m 6 (6) 6 (7) 8 ganger = 85 (91) 99 (103) 113 m.

omgangen med 1 r og strikk 2 vr, 2 r til det i alt er strikket

Heretter skal den ytterste m mot ermehullet strikkes r på alle

21 (25) 25 (29) 33 m, strikk 11 m mønster etter diagrammet,

p = kantm. Samtidig, når ermehullet måler ca 8 (9) 10 (11)

strikk 22 (22) 26 (26) 30 m 2 r, 2 vr (avslutt med 2 r), strikk

12 cm, skal det på neste p fra vrangen felles 2 m i den

11 m mønster etter diagrammet, strikk 22 (22) 26 (26) 30 m 2 r,

midterste fletten slik: Strikk 2 r, 2 vr sammen, 1 vr, 1 r, 1 vr,

2 vr (avslutt med 2 r), strikk 11 m mønster etter diagrammet,

2 vr sammen, 2 r. Neste p (retten) skal de midterste 27 (27)

strikk 42 (50) 50 (58) 66 m 2 r, 2 vr (avslutt med 2 r), strikk

29 (29) 33 m felles av.

11 m mønster etter diagrammet, strikk 22 (22) 26 (26) 30 m 2 r,

Strikk hver side for seg og fell hver 2. p til halsen 2 m 2 ganger

2 vr (avslutt med 2 r), strikk 11 m mønster etter diagrammet,

og deretter 1 m 6 ganger = 18 (21) 24 (26) 29 m. Den

strikk 22 (22) 26 (26) 30 m 2 r, 2 vr, (avslutt med 2 r),

ytterste m mot halsen strikkes videre i r på alle p = kantm.

11 m mønster etter diagrammet, strikk 21 (25) 25 (29) 33 m 2 r,

Strikk til ermehullet måler ca 20 (21) 22 (23) 24 cm og siste

2 vr (avslutt med 1 r). Fortsett slik til arbeidet måler 38 (39)

p er en p fra retten. Strikk 1 p til hvor det felles 2 m i fletten

40 (40) 40 cm.

på samme måte som før. Fell av.

Sett et merke i hver side med 119 (127) 135 (143) 159 m til hver
halvdel. Strikk 1 omgang hvor det felles 7 (8) 8 (9) 11 m på hver

BAKSTYKKET

side av merkene = 105 (111) 119 (125) 137 m igjen til hver

Fortsett med vrangbordstrikk og mønster etter diagrammet

halvdel. Videre strikkes for og bakstykket hver for seg.

som før og fell til ermehull som på forstykket. Fortsett
uten fellinger, med 1 kantm i hver side, til bakstykket

FORSTYKKET

er ca 4,5 cm kortere enn forstykket. Fell på neste

Fortsett med vrangbordstrikk og mønster etter diagrammet

vr p 2 m i den midterste fletten på samme måte som
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på forstykket. Fell på neste p (retten) de midterste 41 (41)
43 (43) 47 m.
Strikk hver side for seg og fell til nakken hver 2. p 2 m 1 gang

DIAGR A M

og 1 m 1 gang = 18 (21) 24 (26) 29 m igjen. De ytterste
m mot nakken skal videre strikkes r på alle p = kantm. Strikk
til bakstykket er like langt som forstykket og fell på siste
p 2 m i fletten på samme måte som i den midterste fletten.

Gjenta

Fell av.

MONTERING
Sy sammen skuldrene.

KANTER RUNDT ERMEHULLENE
Begynn nederst i ermehullet, legg tråden under kanten
og strikk fra retten opp ca 13 m pr 5 cm på en rundp nr 2,5,
hele veien rundt. Bruk gjerne en heklenål til dette og skyv
m etter hvert over på p. Strikk fram og tilbake 2 p r (1. p fra
vrangen). Fell av med r m fra vrangen. Sy sammen endene
av kanten.

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Sett 4 m på hjelpep bak arbeidet. Strikk 3 r.
Flytt 4. m på hjelpep over på venstre p og strikk den vr.
Strikk de 3 m på hjelpep r

KANT RUNDT HALSÅPNINGEN
Begynn å strikke opp m ved den ene skuldersømmen og strikk
som kantene rundt ermehullene.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

LILLE LERKE
53 % merinoull
47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia

LILLE LERKE er et mykt og slitesterkt
helårsgarn i fin ull- og bomullsblanding,
og en tynnere utgave av LERKE. Her er et
godt garn til finere strikkeplagg og når ren
ull er for varmt. LILLE LERKE er supert til
topper, jumpere, kardigans, gensere og
kofter både til voksne og barn, og egner
seg til både strikking og hekling.
Vi anbefaler LILLE LERKE til alle typer
babyklær og babytepper også.
NB! Husk at du kan strikke med LILLE
LERKE og DALETTA etter samme
oppskrift.
NB! LILLE LERKE har to veiledende
strikkefastheter avhengig av bruksområdet og hvilken type plagg du strikker.
Husk at det er strikkefastheten som er
oppgitt i oppskriften du skal følge.
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28
50 gram = ca 142 meter

•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet I: 26 masker i glattstrikk
på pinne nr 3 = 10 cm
Strikkefasthet II: 28 masker i glattstrikk
på pinne nr 2,5 = 10 cm
50 gram = ca 142 meter
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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