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DESIGN 

Olaug Kleppe

GARN

LILLE LERKE 53 % merinoull, 47 % bomull, 

50 gram = ca 142 meter

Alternativt garn: BABY ULL, SOFT MERINO

STØRRELSER

(0-3) mnd 1 (2) 3 (4) år

PLAGGETS MÅL

Overvidde:(48) 52 (57) 62 (66) 71 cm

Lengde midt bak: (20) 24 (28) 32 (35) 38 cm

Ermelengde:(13) 16 (19) 22 (24) 26 cm

GARNFORBRUK

(150) 150 (200) 250 (300) 350 g

FARGE

Kitt 8166

PINNEFORSLAG

Rundp eller rette p nr 2 ½ eller 3

Heklenål nr 2 ½

TILBEHØR

(5) 6 (6) 7 (7) 8 knapper

STRIKKEFASTHET

26 m x 52 p rettstrikk (riller) = 10 x 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

frg = farge, m=maske, r = rett, vr = vrang, 

omg = omgang(er), p = pinner, arb = arb, beg= begynn,

fm = fastmaske
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Jakken strikkes ovenfra og ned i rettstrikk (= riller)

Beg øverst i halsen og legg opp på p nr 2 ½ eller 3 (50) 58 

(66) 74 (82) 90 m. Strikk fram og tilbake 2 p rett. Strikk så 1 p 

r (= vrangen) samtidig som det økes (10) 12 (14) 16 (18) 20 m 

jevnt fordelt = i alt (60) 70 (80) 90 (100) 110 m. Neste p (= 

retten) deles arb inn samtidig som det økes raglan:

Strikk (10) 12 (14) 16 (18) 20 r = ene forstykket, 1 kast (= 1 m 

økt), 1 (r = midtm), 1 kast, (8) 9 (10) 11 (12) 13 r = ene erme, 1 

kast, 1 r, 1 kast, (20) 24 (28) 32 (36) 40 r = bakstykket, 1 kast, 1 

r, 1 kast, (8) 9 (10) 11 (12) 13 r = andre erme, 1 kast, 1 r, 1 kast, 

1 r, (20) 24 (28) 32 (36) 40 r = andre forstykke = 8 m økt på p. 

På vrangen strikkes r over alle m, kastene strikkes vridd r. Øk 

videre på samme måte på p fra retten (= annen hver p)  til i 

alt (15) 16 (16) 17 (17) 18 økinger, øk så hver 4. p (2) 2 (3) 3 (4) 

4 ganger til = i alt (17) 18 (19) 20 (21) 22 økinger og (196) 214 

(232) 250 (268) 286 m. Strikk 1 p fra vrangen etter siste øking. 

Del arb inn i for-, bakstykke og ermer:

Strikk (28) 31 (34) 37 (40) 43 m = ene forstykket, sett de neste 

(42) 45 (48) 51 (54) 57 m på en tråd = ene erme, legg opp 6 

m under ermet, strikk (56) 62 (68) 74 (80) 86 m = bakstykket, 

sett de neste (42) 45 (48) 51 (54) 57 m på en tråd = andre 

erme, legg opp 6 m under ermet, strikk de siste (28) 31 (34) 

37 (40) 43 m = andre forstykke = i alt (124) 136 (148) 160 

(172) 184 m til for- og bakstykke. Fortsett med rettstrikk til arb 

måler oppgitt lengde midt bak. Fell av med r m.

ERMER

Sett ermem inn på p 2 ½ eller 3. Strikk rettstrikk fram og 

tilbake, men legg opp 3 m i beg og slutten av første p = i alt 

(48) 51 (54) 57 (60) 63 m. Videre felles 1 m i beg og slutten 

av p innenfor 1 m ca hver (2) 1 ½ (2) 2 (2) 2 cm (5) 8 (8) 9 (10) 

11 ganger = (32) 35 (38) 39 (40) 41 m igjen. Når ermet måler 

oppgitt lengde, fell av med r m.

MONTERING

Sy sammen ermene kant i kant og sy sammen under 

ermene.

FOR- OG HALSKANT

Beg nederst på høyre forstykke og hekle fra retten 1 rad 

fm langs høyre forkant, rundt halsen og ned langs venstre 

forkant. Sett merker til knappene (venstre side til jente, høyre 

side til gutt). Hekle en rad krepsem tilbake (= fm som hekles 

fra venstre mot høyre) samtidig som det hekles knapphull 

ved å hekle ca 5-6 lm og hoppe over 3-4 m.

Sy i knappene.

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


