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DESIGN 

Dale Garn

GARN 

SOFT MERINO 100 % ekstra fin merinoull, 

50 gram = ca 187 meter

KIDSILK ERLE 56 % mohair, 26 % silke, 18 % ull, 

50 gram = ca 325 meter

STØRRELSER 

1 (2) 4 (6) år

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 58 (61) 63 (67) cm

Hel lengde midt bak ca 36 (41) 46 (49) cm

Ermelengde ca 19 (24) 27 (33) cm

GARNFORBRUK

Farge 1 4 (4) 5 (6) nøster

Farge 2 1 nøste til alle størrelser

Farge 3 1 nøste til alle størrelser

Farge 4 1 nøste til alle størrelser

FARGER

Farge 1 SOFT MERINO, Lys gul 3009

Farge 2 SOFT MERINO, Lys blå 3011

Farge 3 SOFT MERINO, Hvit 3001

Farge 4 KIDSILK ERLE, Lys denim 9040

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 

7 knapper

STRIKKEFASTHET 

28 m og 35 omganger glattstrikk/ mønsterstrikk på 

p nr 3 = 10 x 10 cm

Alternativ til SOFT MERINO: BABY ULL, LILLE LERKE

  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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FOR- OG BAKSTYKKET

NB! Omgangen begynner midt foran. De første og siste 5 m i 

omgangen = belegg og klippem.

Legg opp 172 (180) 188 (196) m med farge 1 på rundp nr 2,5 

og strikk rundt i vrangbordstrikk slik: Strikk 1 vr, 3 r, 1 vr, 2 r, 

*2 vr, 2 r*, gjenta fra *-* til det gjenstår 5 m, 1 vr, 3 r, 1 vr.

Strikk til arbeidet måler 3 cm. Skift til p nr 3 og strikk videre 

slik: 1 vr, 3 r, 1 vr, strikk glattstrikk til det gjenstår 5 m, 1 vr, 3 r, 

1 vr. NB! På 1. p justeres m-tallet til 171 (181) 187 (197) m. Fell/ 

øk ikke over de første og siste 5 m i omgangen. Når arbeidet 

måler 23 (26,5) 30 (32) cm, felles det til ermehull slik: Strikk 

40 (42) 44 (46) m (= høyre forstykke) fell av 11 m 

(= ermehull), strikk 69 (75) 77 (83) m (= bakstykke), fell av 

11 m, 40 (42) 44 (46) m (= venstre forstykke). Legg arbeidet til 

side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 44 (48) 52 (56) m med farge 1 på strømpep nr 2,5 

og strikk 5 cm rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr.

Sett et merke rundt den 1. m i omgangen. Denne blir midt 

under ermet og skal hele tiden strikkes vr. Skift til strømpep 

nr 3 og strikk glattstrikk, samtidig som det på 1. omgang økes 

7 m jevnt fordelt = 51 (55) 59 (63) m. Når arbeidet måler 

6 cm økes 1 m på hver side av merket. Gjenta økningene 

på hver 3. (4,5.) 4. (5.) cm til det er i alt 59 (63) 69 (73) m i 

omgangen. Strikk til ermet måler 19 (24) 27 (33) cm. Fell av 

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

Legg arbeidet til side og strikk det andre ermet på samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme 

og venstre forstykke inn på rundp nr 3 = 245 (263) 281 (299) 

m. Fortsett med vrangbordstrikk over de første og siste 5 m i 

omgangen og glattstrikk over de øvrige m som før. Strikk 

0 (4) 8 (12) omganger med farge 1 og deretter mønster og 

fell som vist på diagram A. NB! M til belegg og klippem er 

tegnet inn som de første og siste 5 m på diagrammet.

Fordel fellingene slik at det ikke felles over de første og siste 

5 m i omgangen. Etter at mønsteret er ferdig strikket er det 

96 (100) 104 (108) m i omgangen. Skift til p nr 2,5, fell av de 

første og siste 5 m i omgangen og strikk 8 p frem og tilbake i 

vrangbordstrikk slik: (1. p = retten) Strikk 3 r, *2 vr, 2 r*, gjenta 

fra *-* til det er 1 m igjen, 1 r. Fell av i vrangbordstrikk til en 

kant som ikke strammer.

MONTERING

Brodér med maskesting 6 sauer etter diagram B og C midt på 

det hvite feltet på bærestykket (se bilde). Brodér etter 

diagram B på plaggets høyre side (1 på bakstykket, 1 på ermet 

og 1 på forstykket) og etter diagram C på plaggets venstre 

side på samme måte. Damp forsiktig over arbeidet.

Sy 2 maskinsømmer på hver side av de midterste 2 klippem 

foran og klipp opp mellom sømmene. Brett forkantene mot 

vrangen (i den vrange m) og sy til med løse sting. Sy sammen 

under ermene.

HEMPER TIL KNAPPER

Legg opp 2 m med farge 1 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 

7 hemper. Sy i knappene jevnt fordelt på venstre forkant og 

sy hempene på motsatt side.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

DIAGRAM  

Fell 23 (25) 27 (29) m jevnt fordelt = 96 (100) 104 (108) m

Fell 24 (28) 30 (34) m jevnt fordelt = 119 (125) 131 (137) m

Fell 24 (28) 30 (34) m jevnt fordelt = 143 (153) 161 (171) m

Fell 36 (40) 42 (46) m jevnt fordelt = 167 (181) 191 (205) m

Fell 42 (42) 48 (48) m jevnt fordelt = 203 (221) 233 (251) m

A

B C

Gjenta Begynn herSlutt her

  Farge 1
  Farge 3
  Farge 2
  Farge 4
  NB! ERLE strikkes med dobbel tråd i diagram A men broderes med enkel tråd i diagram B og C


