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208-06
DESIGN Dale garn

STØRRELSER (6) 9 (12) 18 (24) mnd

PLAGGETS MÅL (ca)
Overvidde
Jakke (58) 60 (64) 68 (72) cm
Genser (56) 60 (64) 68 (70) cm
Lengde (29) 31 (33) 36 (38) cm
Ermelengde (19) 20 (22) 23 (25) cm

FARGEFORSLAG Alt I          Alt II
Frg 1 3718 Tomatrød  5755 Marine
Frg 2 2817 Oransje  0020 Ubl hvit

GARNFORBRUK
Genser og jakke
Frg 1 (100) 150 (150) 150 (200) g
Frg 2 (100) 100 (100) 100 (150) g
Lue eller pannebånd
Frg 1 50 g alle str
Frg 2 50 g alle str

TILBEHØR 6 knapper til jakken

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 2 og 2 ½

STRIKKEFASTHET 32 m x 38 omg mønster = 10 x 10 cm

Alternativt garn: PURE ECO BABY WOOL

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 Se side 5

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.

FANA GENSER, JAKKE & LUE

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
BABY ULL 100 % superwash merino
50 gram = ca 165 meter

Gratulerer!
Du har valgt å strikke en klassiker fra 

vårt rikholdige Dale-arkiv. Dermed kan 

det hende at fargene som er brukt i 

oppskrifta, har gått ut. Husk at du 

finner mange fine alternative farger 

i fargekartet på dalegarn.no.
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GENSER
FOR- OG BAKSTYKKE

Legg opp med frg 1 på rundp nr 2, (180) 192 (204) 216 (228) 

m. Strikk 5 omg glattstrikk, 1 omg vr, 5 omg glattstrikk. Skift 

til p nr 2 ½. Strikk Bord I, beg som vist i diagr, stikk videre 

i Bunnmønster til arb måler ca (19) 21 (23) 26 (28) cm, slutt etter 

en stripe i frg 2, målt fra vr-omg. Alle mål tas herfra. Strikk Bord

II. Når Bord II er ferdig skal arb måle (29) 31 (33) 36 (38) cm. 

Strikk med frg 1, 1 omg vr, videre 5 omg glattstrikk til belegg.

Fell av.

ERMER

Legg opp i frg 1 på strømpep nr 2 (48) 48 (54) 54 (60) m. Strikk 

5 omg glattstrikk, 1 omg vr, 5 omg glattstrikk. Skift til p nr 2 ½. 

Strikk Bord I. Strikk videre i Bunnmønster og øk 11 m jevnt for-

delt på 2. omg, til i alt (59) 59 (65) 65 (71) m. Øk videre 1 m først 

og sist på omg, med 2 m mellom, hver 4. omg (9) 12 (12) 15 (16) 

ganger, til i alt (77) 83 (89) 95 (103) m. Strikk til arb måler ca (9) 

10 (12) 13 (15) cm, slutt etter en stripe i frg 2. Strikk Bord II,  

midtm i diagr = midt på ermet. Når Bord II er ferdig strikk i frg 1, 

1 omg r, 6 omg vr til belegg. Fell av.

MONTERING

Sy maskinsømmer i hver side i ermets bredde og klipp opp. 

Sy sammen på skuldrene, men la ca (14) 15 (15) 16 (16) cm stå 

open til hals. Sy belegget til på vrangen til halsen. Sy ermene 

i fra retten med et sting i masken innenfor maskinsømmen 

på bolen og et sting i nederste rille i vr-omg på ermet. 

Sy belegget til over klippekanten på vrangen. Brett i vr omg 

nede på bol og ermer og sy pent til på vrangen.

JA KKE
FOR- OG BAKSTYKKE

Legg opp med frg 1 på rundp nr 2 (185) 197 (209) 221 (233) 

m. De 4 siste m på omg = klippem, som strikkes hele tiden 

ensfarget og er utenom beregningen. Beg midt foran som vist

i diagr. Strikk som for genser til det er 13 omg igjen av Bord 

II og fell til hals. Fell de 4 klippem. Fell av de (8) 9 (9) 10 (11) 

første og siste m på omg. Strikk videre fram og tilb. Fell 

i hver side av åpningen hver 2. p 3 m 1 gang, 2 m 2 ganger 

og 1 m 2 ganger, men når det er 5 omg igjen av Bord II fell til 

nakke: Fell av de midterste (31) 33 (33) 35 (37) m til nakke. Strikk 

hver side for seg. Fell ved nakken hver 2. p 2 m 1 gang. Strikk 

ferdig Bord II. Strikk i frg 1, 1 p r på retten, 1 p r på vrangen. Fell

av. Strikk den andre siden på samme måte, men motsatt.

ERMER

Som for genser.

MONTERING

Sy maskinsømmer i hver side i ermets bredde og klipp opp. 

Sy maskinsømmer i hver side av oppklippsmaskene midt foran 

og klipp opp. Sy sammen på skuldrene. Sy ermene i fra retten

med et sting i masken innenfor maskinsømmen på bolen 

og et sting i nederste rille i vr-omg på ermet. Sy belegget til over 

klippekanten på vrangen. Brett i vr omg nede på bol og ermer 

og sy pent til på vrangen.

FORKANTER

Strikk opp med frg 1 på p nr 2, m langs venstre/høyre side, 

ca 32 m pr 10 cm. Strikk glattstrikk 5 p, 1 p vr til å brette i, 

5 p glattstrikk. Fell av. Motsatt forkant, strikk med 5 knapphull, 

over 3 m, etter 3 p og etter 7 p. Det kommer ett knapphull til 

midt i halskanten. Brett i vr-p og sy pent til over klippekanten

på vrangen. 

HALSKANT

Strikk opp med frg 1 på p nr 2, ca (94) 98 (102) 106 (110) 

m rundt halsen og fra forkantene. Strikk på samme måte som 

for forkantene og lag ett knapphull midt i halskanten. Brett 

i vr-p og sy løst til på vrangen, sy i knapper.

LUE
Str (6) 9-12 (18-24) mnd. 

Legg opp med frg 1 på strømpep nr 2 (108) 120 (132) m. 

Strikk 5 omg glattstrikk, 1 omg vr. Skift til p nr 2 ½. Strikk 

de 25 første omg av Bord II, 1 omg vr, 5 omg glattstrikk. Snu 

arb med vrangen fram. Strikk videre i Bunnmønster. Strikk til 

arb måler (13) 15 (17) cm fra siste vr-omg. Strikk 2 m sammen 

ut omg, 1 omg r, 2 m sammen ut omg, 1 omg r. Trekk tråden 

gjennom restm og fest godt. Brett i første vr-omg og sy pent til 

på vrangen. Brett Bord II utover (brett i andre vr-omg). 

Lag en dusk i begge fargene og fest i toppen. 

ØREKLAFFER

Strikk opp med frg 1 i vr-omg på p nr 2 ½ (26) 28 (30) m, beg 

å ta opp ca 4 cm fra midt bak. Strikk de 3 første og 3 siste 

m i rillestrikk (= r alle p), de andre m i glattstrikk. Strikk 1 cm.

Fell nå 1 m innenfor rillestrikk-kanten i hver side, hver 2. p til 

6 m igjen. Strikk videre «knyttebånd» i rillestrikk ca (20)

22 (24) cm, eller til ønsket lengde. Fell av. Strikk en klaff til 

i motsatt side.

PA NNEBÅ ND
Str (6) 9-12 (18-24) mnd. Legg opp med frg 1 på strømpep nr

2 (108) 120 (132) m. Strikk 5 omg glattstrikk, 1 omg vr. Skift til 

p nr 2 ½. Strikk de 25 første omg av Bord II, 1 omg vr, skift til 

p nr 2 og strikk 5 omg glattstrikk og fell av. Brett brettekantene

mot vrangen og sy til på vrangen.
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DIAGRAM

8

20806 FANA
DESIGN: DALE GARN
DALE BABY ULL

GENSER, JAKKE, LUE og PANNEBÅND

Størrelser: (6)  9 (12) 18 (24)  mnd

Mål:
Overvidde: 
Jakke:  (58) 60 (64) 68 (72) cm
Genser: (56) 60 (64) 68 (70) cm
Lengde: (29) 31 (33) 36 (38) cm
Ermelengde: (19) 20 (22) 23 (25) cm

Fargeforslag: I       II
Frg 1: 3718 Tomatrød  5755 Mørk blå  
Frg 2: 2817 Oransje     0020 Ubl hvit     

Garnforbruk:
Genser og jakke:
Frg 1: (100) 150  (150) 150 (200) g
Frg 2: (100) 100  (100) 100 (150) g
Lue eller pannebånd:
Frg 1: 50 g alle str
Frg 2: 50 g alle str

Tilbehør: 6 knapper til jakken

Pinneforslag:
Rundp og strømpep nr 2 og 2 ½

Strikkefasthet:
32 m x 38 omg mønster = 10 x 10 cm

GENSER
For- og bakstykke:
Legg opp med frg 1 på rundp nr 2, (180) 
192  (204) 216 (228) m. Strikk 5 omg 
glattstrikk, 1 omg vr, 5 omg glattstrikk. 
Skift til p nr 2 ½. Strikk Bord I, beg som 
vist i diagr, stikk videre i Bunnmønster 
til arb måler ca (19) 21  (23)  26  (28) 
cm, slutt etter en stripe i frg 2, målt fra 
vr-omg. Alle mål tas herfra. Strikk Bord 
II. Når Bord II er ferdig skal arb måle
(29) 31 (33) 36 (38) cm. Strikk med frg
1, 1 omg vr, videre 5 omg glattstrikk til
belegg. Fell av.
Ermer:
Legg opp i frg 1 på strømpep nr 2
(48) 48 (54) 54 (60) m. Strikk 5 omg
glattstrikk, 1 omg vr, 5 omg glattstrikk.
Skift til p nr 2 ½. Strikk Bord I. Strikk
videre i Bunnmønster og øk 11 m jevnt
fordelt på 2. omg, til i alt (59) 59 (65)
65 (71) m. Øk videre 1 m først og sist
på omg, med 2 m mellom, hver 4. omg
(9) 12 (12) 15 (16) ganger, til i alt (77)
83  (89)  95 (103) m. Strikk til arb måler
ca (9) 10 (12) 13 (15) cm, slutt etter
en stripe i frg 2. Strikk Bord II, midtm
i diagr = midt på ermet. Når Bord II er
ferdig strikk i frg 1, 1 omg r, 6 omg vr til
belegg. Fell av.

Montering: 
Sy maskinsømmer i hver side i ermets 
bredde og klipp opp. Sy sammen på 
skuldrene, men la ca (14) 15 (15) 16 
(16) cm stå open til hals. Sy belegget til
på vrangen til halsen. Sy ermene i fra
retten med et sting i masken innenfor
maskinsømmen på bolen og et sting
i nederste rille i vr-omg på ermet.
Sy belegget til over klippekanten på
vrangen. Brett i vr omg nede på bol og
ermer og sy pent til på vrangen.

JAKKE:
For- og bakstykke:
Legg opp med frg 1 på rundp nr 2 (185) 
197 (209) 221 (233) m. De 4 siste 
m på omg = klippem, som strikkes 
hele tiden ensfarget og er utenom 
beregningen. Beg midt foran som vist 
i diagr. Strikk som for genser til det er 
13 omg igjen av Bord II og fell til hals. 
Fell de 4 klippem. Fell av de (8) 9 (9) 
10 (11) første og siste m på omg. Strikk 
videre fram og tilb. Fell i hver side av 
åpningen hver 2. p 3 m 1 gang, 2 m 2 
ganger og 1 m 2 ganger, men når det 
er 5 omg igjen av Bord II fell til nakke: 
Fell av de midterste (31) 33 (33) 35 
(37) m til nakke. Strikk hver side for
seg. Fell ved nakken hver 2. p 2 m 1
gang. Strikk ferdig Bord II. Strikk i frg
1, 1 p r på retten, 1 p r på vrangen. Fell
av. Strikk den andre siden på samme
måte, men motsatt.
Ermer: Som for genser.
Montering:
Sy maskinsømmer i hver side i ermets
bredde og klipp opp. Sy maskinsømmer 
i hver side av oppklippsmaskene
midt foran og klipp opp. Sy sammen
på skuldrene. Sy ermene i fra retten
med et sting i masken innenfor
maskinsømmen på bolen og et sting
i nederste rille i vr-omg på ermet.

Sy belegget til over klippekanten på 
vrangen. Brett i vr omg nede på bol og 
ermer og sy pent til på vrangen.
Forkanter:
Strikk opp med frg 1 på p nr 2, m 
langs venstre/høyre side, ca 32 m pr 
10 cm. Strikk glattstrikk 5 p, 1 p vr til å 
brette i, 5 p glattstrikk. Fell av. Motsatt 
forkant, strikk med 5 knapphull, over 3 
m, etter 3 p og etter 7 p. Det kommer 
ett knapphull til midt i halskanten. Brett 
i vr-p og sy pent til over klippekanten 
på vrangen. 
Halskant: 
Strikk opp med frg 1 på p nr 2, ca (94) 
98 (102) 106 (110) m rundt halsen og 
fra forkantene. Strikk på samme måte 
som for forkantene og lag ett knapphull 
midt i halskanten. Brett i vr-p og sy løst 
til på vrangen, sy i knapper. 
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Genser:
6-12-24mnd midtm Genser:9-18mnd

Jakke: alle str

 = Frg 1 3718 Tomatrød  5755 Marine
 = Frg 2 2817 Oransje     0020 Ubl hvit

LUE, str (6) 9-12 (18-24) mnd
Legg opp med frg 1 på strømpep nr 
2 (108) 120 (132) m. Strikk 5 omg 
glattstrikk, 1 omg vr. Skift til p nr 2 
½. Strikk de 25 første omg av Bord 
II, 1 omg vr, 5 omg glattstrikk. Snu 
arb med vrangen fram. Strikk videre i 
Bunnmønster. Strikk til arb måler (13) 
15 (17) cm fra siste vr-omg. Strikk 2 m 
sammen ut omg, 1 omg r, 2 m sammen 
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Garn brukt 
i denne oppskriften

BA BY ULL
100 % superwash merino 

  Australsk merinoull
Garnprodusent ITPGroup.no

BABY ULL er et 4-tråds superwash-

behandlet ullgarn spunnet av australske 

merinoull i den fineste fiberkvaliteten. 

Garnet er velkjent blant alle som kjenner 

Dales Baby-kataloger. Våre Baby-kata-

loger er blitt rene samleobjekter, og både 

garnet og design har en sterk posisjon 

blant strikkefolket. Men husk at du ikke 

bare kan strikke myke fine babyplagg. 

Baby Ull er supert til fine topper, jumpe-

re og kardigans til både voksne og barn. 

Baby Ull har to veiledende strikkefast-

heter avhengig av bruksområdet og 

hvilken type plagg du strikker. Husk at 

det er strikkefastheten som er oppgitt i 

oppskrift en du skal følge.

50 gram = ca 165 meter
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• Ullvugge 40 °C
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt

Vanlige forkortelser
• frg = farge • m=maske 

• r = rett • vr = vrang
• omg = omgang(er)

• p = pinner • arb = arb
• str = størrelse 

• diagr = diagram
• beg = begynn
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FORHANDLERINFORMASJON

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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dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.noknitathome.no

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER

FO
T

O
: JA

N
N

E
C

H
E

 ST
R

Ø
N

E
N

  | D
E

SIG
N

 O
G

 LA
YO

U
T: P

LA
Y

D
E

SIG
N

.N
O

 | R
E

P
R

O
: T

R
IN

N
2

 A
S


