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DESIGN 

Dale Garn

GARN 

SOFT MERINO 100 % ekstra fin merinoull,

50 gram = ca 187 meter

STØRRELSER 

3 (6) 12 mnd (2) 4 år

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 49 (54) 57 (60) 63 cm

Hel lengde ca 27 (31) 34 (39) 43 cm

Ermelengde ca 16 (17) 19 (24) 27 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 2 (2) 2 (3) 3 nøster

Farge 2 1 nøste alle størrelser

Farge 3 1 nøste alle størrelser

Farge 4 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Gråbeige melert 3005

Farge 2 Lyng 3017

Farge 3 Rosa 3018

Farge 4 Natur 3019

NB! Vi har oppdatert fargene i denne oppskriften

da originalfargene har gått ut av produksjon.

Derfor kan fargene avvike noe fra bildet.

PINNEFORSLAG 

Liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3

Strømpep nr 2 (til hemper)

TILBEHØR 

5 (5) 6 (7) 7 knapper

STRIKKEFASTHET 

28 m mønster og glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Alternativt garn: BABY ULL

  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.

NB!

Vær ekstra oppmerksom på strikkefastheten når du 

strikker flerfarget mønster! Sjekk nøye! De fleste må gå

opp ½ pinnenummer ved overgang fra ensfarget

glattstrikk eller strukturmønster til flerfarget strikk.

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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FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 137 (153) 161 (169) 177 m med farge 1 på rundp 

nr 2,5 og strikk 7 p glattstrikk fram og tilbake.

Skift til p nr 3 og strikk hullrad slik: Strikk 1 r, *1 kast, 2 r 

sammen*, gjenta fra *-* p ut. Strikk 1 p vr tilbake.

Legg opp 5 m i begynnelsen av omgangen. Disse m er 

oppsklippsm og er ikke med i videre diagram eller m-tall.

Strikk videre rundt i mønster etter diagrammet.

Strikk til arbeidet måler 19 (21) 23 (27) 30 cm.

Fell til ermehull slik:

Strikk 29 (33) 35 (37) 39 m (= høyre forstykke) fell av 11 m

(= ermehull), strikk 57 (65) 69 (73) 77 m (= bakstykke),

fell av 11 m, 29 (33) 35 (37) 39 m (= venstre forstykke)

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 36 (38) 42 (46) 50 m med farge 1 på strømpep 

nr 2,5 og strikk 4 (4) 5 (5) 5 cm vrangbord rundt med 

1 vridd r, 1 vr.

Sett et merke rundt 1 m midt under ermet, denne m strikkes 

hele tiden vr.

Skift til strømpep nr 3 og strikk 1 omgang r, samtidig som det 

økes 6 m jevnt fordelt = 42 (44) 48 (52) 56 m.

Strikk mønster etter diagrammet. Begynn ved pil for valgt 

størrelse på høyre side av diagrammet. Tell ut fra midt på 

ermet hvor diagrammet begynner.

Når arbeidet måler 4 (4) 4 (5) 5 cm økes 1 m på hver side av 

merket. Gjenta økningene på hver 6. (3.) 3. (3,5.) 4. cm til i alt 

46 (52) 58 (64) 68 m.

Strikk til ermet måler 16 (17) 19 (24) 27 cm. Fell av 11 m midte 

under ermet (= merkem + 5 m på hver side).

Slutt med samme mønster omgang som på bolen.

Strikk et erme til på samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett inn høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre 

erme og forstykket inn på rundp nr 3 = 185 (213) 

233 (253) 269 m.

Sett et merke rundt 2 m i hver sammenføyning, disse m 

strikkes hele tiden vr i en av fargene på omgangen.

Strikk mønster etter diagrammet videre på hver del, samtidig 

som det felles til raglan på hver p 1 (2) 2 (2) 2 ganger, 

hver 4. p 1 (0) 0 (0) 0 ganger og videre på hver 2. p 9 (12) 14 

(16) 18 ganger = 97 (101) 105 (109) 109 m.

Fell til raglan slik: Strikk 2 vridd r sammen før merkem og 2 r 

sammen etter merkem.

Skift til farge 1 og strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som 

de 5 oppklippsm felles av.

La m være på p.

MONTERING

Sy 2 maskinsømmer med korte sting på hver side av de 

5 klippem midt foran og klipp opp mellem sømmene.

HALSKANT

Fortsett med farge 1. Skift til p nr 2,5 og strikk 5 p glattstrikk 

(1. p = vrangen) fram og tilbake.

Samtidig som det felles 12 (16) 16 (16) 12 m jevnt fordelt på 

1. p = 85 (85) 89 (93) 97 m. Strikk hullrad slik: Strikk 1 r, 

*1 kast, 2 r sammen*, gjenta fra *-* p ut. Strikk 5 p glattstrikk.

Fell av.

Brett kantem mot vrangen og sy til med løse sting.

KANTER FORAN

Strikk opp 1 m i hver m/p, men hopp over hver 4. m/p med 

dus gammelrosa på rundp nr 2,5 langs forkanten.

Kanten går fra overgangen mellom forstykket og halskanten 

øverst til der det ble lagt opp til klippem nederst.

Strikk ca 2 cm glattstrikk. Fell av.

Brett kanten rundt klippekanten og sy den til på vrangen.

Strikk tilsvarende kant til det andre forstykket.

HEMPER TIL KNAPPER

Legg opp 2 m med dus gammelrosa på strømpep nr 2 og 

strikk rundt slik: *Skyv m til høyre på p, stram tråden på 

baksiden og strikk 2 m r*, gjenta fra *-* til arbeidet måler 4 cm.

Fell av. Strikk i alt 5 (5) 6 (7) 7 hemper.

Sy hempene til jevnt fordelt på høyre side.

Sy i knapper.

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