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DESIGN 

Mari Kalberg Skjæveland

GARN

DREAMLINE PURE 100 % alpakka, 25 gram = ca 125 meter

NB! Alpakkagarn anbefales ikke til prematurstrikk.

STØRRELSE

44 (50-56) 62 (68) 74 (80) 

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL 

Overvidde ca 39 (44) 47 (52) 55 (59) cm 

Hel lengde midt bak ca 22 (24) 26 (28) 30 (32) cm 

Ermelengde ca 15 (16) 17 (18) 19 (20) cm 

GARNFORBRUK

3 (4) 5 (6) 7 (8) nøster

FARGE

Sølvgrå 402

PINNEFORSLAG

Liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3,5

TILBEHØR

1 knapp

STRIKKEFASTHET

26 m x 40 omganger mønsterstrikk på p nr 3,5 = 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
Babystørrelser i centilong tilsvarer i måneder:

44 = prematur

50-56 = 0-1 mnd

62 = 3 mnd

68 = 6 mnd

74 = 9 mnd

80 = 12 mnd

For oppskrift på resten av hentesettet se DSA 112

på houseofyarn.no
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Kant-m strikkes r på alle p. 

Ermene strikkes først.

ERMENE

Legg opp 36 (38) 40 (42) 42 (44) m på p nr 2,5. Strikk 2 cm 

vrangbord rundt med 1 r og 1 vr. Sett et merke rundt første 

og siste m (= merke-m). Merke-m strikkes hele tiden r. 

Skift til p nr 3,5. Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som det 

økes 3 m jevnt fordelt = 39 (41) 43 (45) 45 (47) m. 

Strikk videre rundt med mønster etter diagrammet. Tell ut 

fra midt på ermet hvor diagrammet begynner. Samtidig, når 

ermet måler 4 cm, økes 1 m på hver side av merke-m. 

Gjenta økningene på hver 4. cm i alt 2 (2) 2 (2) 3 (3) ganger 

= 43 (45) 47 (49) 51 (53) m. NB! De økte m strikkes etter hvert 

med i mønsteret. Se nøye hvilke kast og 2 sammen som 

hører sammen. Når det ikke er nok m til kast og 2 r sammen, 

strikkes m r. Strikk til ermet måler 15 (16) 17 (18) 19 (21) cm. 

NB! Slutt med en omgang uten kast og sammenstrikking.

På siste omgang felles 8 m av midt under ermet (= merke-m 

+ 3 m på hver side) = 35 (37) 39 (41) 43 (45) m. 

Legg arbeidet til side, og strikk et erme til.

FOR- OG BAKSTYKKET 

Legg opp 149 (167) 183 (197) 213 (231) m på p nr 2,5. 

Strikk vrangbord fram og tilbake slik: 

Vrangen: 1 kant-m, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 

1 kant-m. 

Retten: 1 kant-m, 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 

1 kant-m. 

Strikk til vrangborden måler ca 2 cm, og siste p er fra retten. 

Skift til p nr 3,5, og strikk 1 p glattstrikk.

Sett et merke i hver side med 49 (55) 61 (65) 71 (77) m til 

hvert forstykke og 51 (57) 61 (67) 71 (77) m til bakstykket. 

Mål 12 (13) 14 (16) 17 (19) cm maskerett nedover på ermet. 

Begynn på tilsvarende rad i diagrammet. Strikk videre etter 

denne inndelingen (1. p = retten): 

Strikk 1 kant-m, 1 (2) 2 (1) 1 (2) m glattstrikk, 145 (161) 177 (193) 

209 (225) m mønster etter diagrammet, 1 (2) 2 (1) 1 (2) m 

glattstrikk, 1 kant-m. NB! Begynn med pil for valgt størrelse.

Strikk til arbeidet måler ca 14 (15) 16 (18) 19 (21) cm. Slutt med 

samme p som ermet. Samtidig, på siste p, felles 8 m av i 

hver side til ermehull (= 4 m på hver side av hvert merke) 

= 45 (51) 57 (61) 67 (73) m til hvert forstykke og 43 (49) 53 

(59) 63 (69) m til bakstykket. 

BÆRESTYKKET 

Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme 

og venstre forstykke inn på p nr 3,5 = 203 (225) 245 (263) 

283 (305) m. Sett et merke rundt 2 m i hver sammenføying 

(1 m fra ermet og 1 fra for- eller bakstykket) = 4 merker. 

Strikk videre fram og tilbake med mønster som før. Begynn 

fra retten på høyre forstykke. 

Samtidig, på 1. p, strikkes merke-m 2 r sammen= 199 (221) 

241 (259) 279 (301) m. Videre strikkes merke-m hele tiden i 

glattstrikk. 

Les neste avsnitt nøye, da det skjer flere fellinger på en gang.

På 3. p (= retten) felles det til raglan ved hver merke-m, 

samtidig som forstykkene skråfelles i begynnelsen og slutten 

av p slik:

Strikk 1 kant-m, 1 r, 2 vridd r sammen i begynnelsen av p, 

ved hver merke-m strikkes 2 vridd r sammen før merket og 

2 r sammen etter merket, strikk til 4 m gjenstår, strikk 2 r 

sammen, 1 r, 1 kant-m = 10 m felt. Gjenta raglanfellingene og 

skråfellingene på hver 4. p 8 (9) 10 (8) 9 (7) ganger til, deretter 

på hver 2. p 0 (0) 0 (4) 4 (8) ganger. 

NB! Se nøye hvilke kast og 2 sammen som hører sammen. 

Når det ikke er nok m til kast og 2 r sammen, strikkes m r. 

Samtidig, når det felles til raglan den 7. (8.) 9. (9.) 10. (11.) 

gangen, felles de midterste 13 (13) 15 (15) 15 (15) m av på 

hvert forstykke til hals. 

Strikk hver del ferdig for seg, og fell videre til halskanten på 

hver 2. p 3,2 m, og deretter 1 m til raglanfellingene er ferdige 

på bakstykket. 

NB! I noen størrelser vil halsfellingen gå over raglanfellingen. 

Fell løst av de resterende m. NB! Etter halsfellingen skal det 

fortsettes å strikke på en liten ”bit” ved skråfellingene, for å få 

halsringningen lik på begge sider av halsen.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

HØYRE FORKANT

Bruk p nr 2,5, og strikk opp ca 13 m pr 5 cm langs høyre 

forkant fra retten. Klipp av tråden. 

Begynn på ny nede på høyre forstykke, og strikk i-cord kant 

slik: 

Strikk *1 m i 1. m uten å ta m av p, sett m inn på venstre p*, 

gjenta fra *-* 2 ganger til = 3 m økt. 

*Strikk 2 r, 2 vridd r sammen, sett 3 m tilbake på venstre 

p*, gjenta fra *-* til det gjenstår 3 m. Strikk 2 r sammen, 1 r, 

samtidig som det felles av. 

VENSTRE FORKANT

Strikkes som høyre forkant.

HALSKANT

Bruk p nr 2,5, og strikk opp ca 13-14 m pr 5 cm langs 

halskanten.

M-tallet må være delelig på 2+1. Strikk 2 cm vrangbordstrikk 

fram og tilbake slik (1. p = vrangen): 

Vrangen: Strikk 1 kant-m, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* til det 

gjenstår 1 m. Slutt med 1 kant-m.

Retten: Strikk 1 kant-m, 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* til det 

gjenstår 1 m. Slutt med 1 kant-m. 

Fell av i vrangbordstrikk. 

I-CORD

Strikk i-cord ved å legge opp 3 m på strømpep nr 2,5, og 

strikke rundt slik: Strikk 3 r, *skyv m til høyre på p, stram 

tråden på baksiden, og strikk 3 r*, gjenta fra *-* til arbeidet 

måler ca 12 cm. Fell av. 

Strikk i alt 4 i-corder på samme måte. 

MONTERING 

Sy sammen under ermene.

Jente: Legg høyre forstykket over venstre forstykke.

Gutt: Legg venstre forstykket over høyre forstykke. 

Sy i en i-cord i øvre og nedre del av fremre forstykket. 

Sy i en i-cord i øvre og nedre del av raglanfellingen på bakre 

forstykket. 

Lag en hempe som sys i siden av halskanten på bakre 

forstykke. 

Sy 1 knapp tilsvarende hempen, på innsiden av fremre 

halskant. 

DIAGRAM  

Gjenta

Gjenta

Ta 1 m r løs av, ta neste m r løs av,     
sett begge m tilbake til venstre p, 
strikk m sammen i bakre m-lenke

Kast

R på retten, vr på vrangen

2 r sammen

 (50-56), (68), (80)  
    

Prematur, 62, 74 

Midt på ermet


