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KAROLINE TUNIKA LYNG

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 

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

DESIGN Anne-Kirsti Espenes

STØRRELSER 1 (2) 4 (6) år

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 55 (58) 61 (67) cm

Hel lengde ca 38 (43) 48 (53) cm

Ermelengde ca 19 (24) 28 (33) cm

GARNFORBRUK 7 (8) 10 (12) nøster

FARGE Lyng 410

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4

TILBEHØR 5-6 knapper

STRIKKEFASTHET

27 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Slik finner du 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.

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.

FORKORTELSER  

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
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Rillestrikk = Alle p strikkes r.

Legg opp 296 (312) 328 (360) m på rundp nr 3,5. 

Strikk 3,5 (4) 4,5 (5) cm glattstrikk rundt (=belegg), 1 omgang 

vr (= brettekant), 3,5 (4) 4,5 (5) cm glattstrikk og 1 omgang vr. 

Skift til rundp nr 4, og strikk glattstrikk til arbeidet måler 

21 (24) 27 (30) cm fra brettekanten.

Strikk 2 r sammen ut omgangen = 148 (156) 164 (180) m.

Strikk 2 omganger glattstrikk. Samtidig, på siste omgang, 

felles de 2 første og de 2 siste m av (= midt bak) 

= 144 (152) 160 (176) m. Videre mål tas herfra.

Strikk videre med glattstrikk fram og tilbake. Når arbeidet 

måler 6 (7) 8 (9) cm, felles det til ermehull slik: Strikk 

32 (34) 36 (39) m, fell av 6 (6) 6 (8) m, strikk 68 (72) 76 (82) m, 

fell av 6 (6) 6 (8) m, strikk 32 (34) 36 (39) m. 

For- og bakstykkene strikkes ferdig for seg.

VENSTRE BAKSTYKKE

Fortsett med glattstrikk, og fell videre til ermehull på hver 2. p 

2,1 m = 29 (31) 33 (36) m. 

Når arbeidet måler 15,5 (17,5) 19,5 (21,5) cm, felles 9 (10) 11 (12) 

m av til nakke. Fell videre 2,1 m til nakken = 17 (18) 19 (21) m. 

Strikk til arbeidet måler 17 (19) 21 (23) cm. Fell av.

HØYRE BAKSTYKKE

Strikkes som venstre bakstykke, men speilvendt.

FORSTYKKET

Fortsett med glattstrikk og fell til ermehull i hver side som 

på bakstykkene = 62 (66) 70 (76) m. 

Når arbeidet måler 13 (14,5) 16 (18) cm, felles de midterste 

14 (16) 18 (20) m av til hals = 24 (25) 26 (28) m igjen på 

hver side.

Strikk hver side for seg og fell videre til halsen på hver 2. p 

2,2,1,1,1 m = 17 (18) 19 (21) m. 

Strikk til arbeidet måler 17 (19) 21 (23) cm. Fell av.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

MONTERING

Sy eller mask sammen på skuldrene.

Brett belegget nederst mot vrangen og sy til med løse sting.

I-CORD HALSKANT

NB! Begge p strikkes fra retten. Begynn derfor langt inne 

på tråden, og strikk opp med «endetråden».

Begynn midt bak. Strikk opp ca 13 m pr 5 cm med p nr 3,5 

langs halskanten.

Strikk slik fra retten: *Strikk 1 m i 1. m uten å ta den av p, sett den 

nye m inn på venstre p*, gjenta fra *-* 2 ganger til = 3 m økt. 

Strikk videre slik: *Strikk 2 r, 2 vridd r sammen (= 3 m), sett 3 m 

tilbake på venstre p*. Gjenta fra *-* til det gjenstår 3 m. Fell av 

slik: Strikk 1 r, 2 vridd r sammen, trekk den 1. m over.

VENSTRE KANT BAK

Strikk opp ca 13 m pr 5 cm med p nr 3,5. Strikk ca 1,5 cm 

rillestrikk fram og tilbake. Fell av.

HØYRE KANT BAK

Strikkes som venstre kant, men lag 5-6 knapphull jevnt fordelt 

langs midten av kanten. Knapphull: Strikk 2 r sammen, 2 kast, 

2 vridd r sammen. På neste p strikkes kastene 1 r, 1 vridd r.

Legg høyre kant oppå venstre kant og sy til nederst.

ERMENE

Strikkes ovenfra og nedover. Ermetoppen strikkes fram 

og tilbake med forkortede rekker.

Begynn midt i de 6 (6) 6 (8) m som først ble felt av til 

ermehull. Bruk p nr 4. Strikk opp 60 (66) 70 (76) m jevnt 

fordelt rundt ermehullet med 30 (33) 35 (38) m på hver side 

av skuldersømmen.

Sett et merke i skuldersømmen. Strikk r til 10 (11) 12 (13) m 

forbi merket. Snu, lag et kast, og strikk vr til 

10 (11) 12 (13) m forbi merket i den andre siden. Snu, lag 

et kast,  strikk r til 10 (11) 12 (13) m forbi merket og deretter 

kastet r sammen med neste m. Snu, lag et kast,  strikk vr til 

10 (11) 12 (13) m forbi merket og deretter kastet vr sammen 

med neste m. Snu, lag et kast, strikk r til 11 (12) 13 (14) m forbi 

merket og deretter kastet r sammen med neste m. Snu, tlag 

et kast, strikk vr til 11 (12) 13 (14) m forbi merket og deretter 

kastet vr sammen med neste m. Fortsett slik med å strikke 

over 1 m mer i hver side, til det er strikket 20 (22) 24 (26) m 

forbi merkene i hver side og siste p er fra vrangen. Snu, lag et 

kast, og strikk 1 omgang r over alle m, samtidig som det siste 

kastet strikkes r sammen med m før kastet = 60 (66) 70 (76) m.

Videre mål tas herfra.

Sett et merke rundt 2 m midt under ermet. Strikk glattstrikk 

rundt. Når ermet måler 2 (1,5) 4 (2) cm, felles 1 m på hver side 

av merke-m. Gjenta fellingene på hver 1,5. (2.) 2. (2,5.) cm 

i alt 9 (10) 10 (11) ganger = 42 (46) 50 (54) m.

Strikk til ermet måler 16 (21) 25 (30) cm. Skift til p nr 3,5. 

Strikk 1 omgang r, 1 omgang vr, 3 cm glattstrikk, 1 omgang vr 

(= brettekant) og 3 cm glattstrikk til belegg. Fell av.

Brett belegget mot vrangen og sy til med løse sting.

Strikk det andre ermet på samme måte.

Sy i knappene.


