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DESIGN 

Dale Garn

GARN

NATURAL LANOLIN WOOL 100 % ren, ny ull,

50 gram = ca 100 meter

Alternativt garn: LERKE, MERINO 22,

ALPAKKA FORTE CLASSIC

STØRRELSE

(S) M/L (XL) XXL

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca. (98) 109 (120) 131 cm

Lengde ca. (65) 68 (71) 72 cm

Ermelengde ca. (46) 48 (50) 51 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 (450) 500 (550) 600 g

Farge 2 (300) 300 (350) 350 g

FARGER

Alt 1

Farge 1 Hvit 1438

Farge 2 Jeansblå 1435

Alt 2

Farge 1 Hvit 1438

Farge 2 Klar rød 1407

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da 

original-garnet har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene 

avvike noe fra bildet.

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½ eller 4

TILBEHØR

6-7 knapper

STRIKKEFASTHET

22 m x 29 omg glattstrikk, 27 omg mønster = 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

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

omg = omgang, beg = begynn

For oppskrift på barnekofte se DG 280-10
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VRANGBORDMØNSTER (Delelig med 4 m) 

1. p: (Retten): 1 r, * 2 r, 2 vr, gjenta fra * til * ut p, slutt med 3 r. 

2. p: 1 r, * Strikk den andre m vr før første m, strikk så første 

m vr, 2 r, gjenta fra * til *ut p, slutt med den andre m vr før 

første m, så den første m vr, 1 r. 

Gjenta disse 2 p hele veien.

FOR - OG BAKSTYKKE 

Legg opp i frg 2 på p nr 3 (236) 260 (284) 308 m. Strikk 

Vrangbordmønster fram og tilbake slik: 3 p i frg 2, 14 p i 

frg 1, 2 p i frg 2, men lag et knapphull over 3 m etter 

2 cm i høyre side (dame) eller venstre side (herre), 4 m fra 

kanten. Sett så de 12 første og de 12 siste m på en tråd til 

knappelister. Bytt til p nr 3 ½ eller 4, strikk 1 omg i glattstrikk 

i frg 2 og øk 1 m = (213) 237 (261) 285 m. Strikk videre rundt 

og legg opp 4 m sist på omg. Disse strikkes hele veien 

ensfarget og skal siden brukes til å klippe i. Strikk Mønster A 

slik: Strikk Bord I en gang og deretter Bord II til det er 5 m 

igjen, strikk Bord I motsatt (speilvendt). Fortsett med 2 omg 

glattstrik i frg 1.Videre strikkes Mønster B til arb måler ca. 

(54) 57 (60) 61 cm. Siste omg skal være lik omg x eller omg 

y på diagrammet. Sy med maskesting de mønsterm som 

mangler nederst, på begge sider av midten, 

(på de 2 ensfargede omg) mellom Mønster A og Mønster B, 

slik at bordene blir sammenhengende. 

Strikk (etter Mønster B) 2 omg i frg 1 og deretter Mønster 

C. På 8., 9., 21. og 22. omg brukes et nøste ekstra i frg 2 

på slutten av omg (eller de m det gjelder, kan sys på med 

maskesting etterpå). Ved H på diagrammet skal det felles til hals. 

HALSFELLING 

Fell de 4 klippem. Strikk videre fram og tilbake. Fell i hver side 

av åpningen (8) 9 (10) 10 m 1 gang og deretter 3, 2, 1, 1 m 

annenhver p (likt for alle str).  

Ved N på diagrammet skal det felles til nakke.

 

NAKKEFELLING 

Fell de midterste (37) 39 (41) 41 m. Fell så ved nakken 

annenhver p 2 m 1 gang og 1 m 1 gang. Når hele Mønster C 

er strikket, skal det strikkes 1 p r på retten og 1 p r på vrangen 

i frg 1. Fell av. 

ERMER 

Legg opp (47) 49 (51) 53 m med frg 2 på p nr 3. Strikk 6 omg 

glattstrikk, 1 omg vr og 1 omg r. Bytt til p nr 3 ½ eller 4. Strikk 

Mønster C uten de 5 første og de 5 siste m på diagrammet. 

Pass på at merket for ’midten’ kommer midt oppå ermet. 

Øk 2 m midt under ermet hver 1 ½ cm (24) 25 (26) 27 ganger 

= (95) 99 (103) 107 m. Nye m tas med i mønsteret. Etter 

Mønster C, strikkes 2 omg med frg 1 og deretter Mønster B 

til ermet måler ca. (45) 47 (49) 50 cm fra vrangomg. Avslutt 

helst ved x eller y på diagrammet. Strikk 2 omg i frg 1 og 

deretter de 4 første omg på Mønster C. Strikk 5 p glattstrikk 

fram og tilbake, med vrangen ut, til belegg. Fell av. 

MONTERING 

Damp delene lett fra vrangen. Sømmene sys med garn. Mål 

vidden øverst på ermet uten å strekke ut i bredden. Sett målet 

av i sidene til ermehull. Sy to maskinsømmer på hver side av 

de 4 midterste m langs hvert ermehull og på hver side av de 

4 klippem midt foran. Klipp opp mellom sømmene. 

Sy sammen over skuldrene fra retten i vr-p. Sy i ermene: 

Fest ermet midt på skulderen og i ermehullets underkant. 

Begynn midt på skulderen og sy hver side. Sy belegget over 

klippekanten.

KNAPPELISTER 

Sett de 12 m nede på jakken på venstre/høyre forstykke 

på en p nr 3 og legg opp 4 m inn mot jakken. Disse m 

strikkes i glattstrikk med vrangen ut, de øvrige m strikkes i 

Vrangbordmønster som før. Strikk i frg 1 til listen når opp til 

halsfellingen når den strekkes litt. Fell de 4 beleggm. Sett de 

andre m på en tråd. Motsatt list strikkes med 4-5 knapphull. 

Det kommer et knapphull i halskanten, og det skal være 

samme avstand mellom alle hullene. Sy listene pent til jakken 

fra retten med ett sting i m innenfor beleggm på listen og ett 

sting i m innenfor maskinsømmen på bolen. Sy belegget til 

over klippekanten på vrangen. 

HALSKANT 

Bruk frg 2 og plukk/strikk opp 11-12 m pr 5 cm rundt halsen. 

Ta med m som ble satt på en tråd. Bruk gjerne en heklenål nr 

2 ½ eller 3 til å plukke opp m med og skyv dem etter hvert 

over på en strikkep nr 3. Masketallet skal være delelig med 

4 m + 2 m slik at det stemmer med Vrangbordmønsteret. 

Strikk  Vrangbordmønster 4 p, skift til frg 1 og strikk 5 cm til 

men etter 1 ½ cm og 4 ½ cm skal det lages 1 knapphull. 

Fell løst av. Brett halskanten dobbel og sy løst til på vrangen. 

Sy rundt knapphullene og sy i knapper.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no


