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DESIGN 

Dale Garn

GARN

SOFT MERINO 100 % ekstra fin merinoull,

50 gram = ca 187 meter

STØRRELSER: 

(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca. (80) 86 (91) 97 (103) 109 (114) cm

Lengde målt midt bak før halskant ca. (48) 50 (52) 54 

(56) 58 (60) cm

Ermelengde ca. (43) 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm

GARNFORBRUK:

Farge 1 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) nøster

Farge 2 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (4) nøster

Farge 3 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (2) nøster

Farge 4 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Skarp grønn 3030

Farge 2 Klar blå 3022

Farge 3 Svart 3023

Farge 4 Aquagrønn 3012

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da 

garnet har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene 

avvike noe fra bildet.

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3

TILBEHØR

7 knapper

STRIKKEFASTHET:

28 m x 33 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
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FOR - OG BAKSTYKKE

Legg opp med frg 2 på rundp nr 2,5 (237) 253 (269) 285 (301) 

317 (333) m. Strikk 1 r, 1 vr fram og tilbake, etter 2 cm strikkes 

et knapphull i høyre side (sett fra rettsiden) over 3 m innenfor 

4 m.

Fortsett til arb måler 3 cm, slutt med en p fra vrangen. 

Sett de første og siste 10 m på en tråd (= forkanter som 

strikkes til slutt).

Strikk 1 p r fra retten samtidig som det legges opp 4 nye 

m i slutten av p. Disse 4 m er til å sy og klippe i midt 

foran, strikkes ikke i mønster og er ikke medregnet i videre 

masketall. Skift til p nr 3. Fortsett rundt med glattstrikk og 

strikk mønster A. Videre strikkes glattstrikk med farge 1 til arb 

måler ca (26) 26 (27) 28 (29) 30 (31) cm. Strikk mønster B, 

på omg merket med pil for felling i sidene, deles arb inn slik: 

Strikk (45) 49 (53) 57 (61) 65 (69) m = ene forstykket, fell av 

de neste 15 m (alle str) = under ermet, strikk (97) 105 (113) 121 

(129) 137 (145) m = bakstykket, fell av de neste 15 m = under 

ermet, strikk (45) 49 (53) 57 (61) 65 (69) m = andre forstykket, 

strikk de 4 klippem. Legg arb til side mens ermene strikkes.

ERMER

Legg opp med frg 2 på strømpep nr 2,5 (52) 54 (56) 58 (60) 

62 (64) m. Strikk rundt 3 cm 1 r, 1 vr + 1 omg r. Skift til p nr 3. 

Strikk mønster A, se pilen på diag som viser midt på ermet og 

tell ut til siden hvor du skal beg på mønsteret. Øk 1 m på hver 

side av 1 vr midtm midt under ermet ca hver (2) 2 (1,5) 1,5 (1,5) 

1,5 (1,5) cm.

Når mønster A er ferdig, fortsett med glattstrikk med farge 1 

til ermet måler ca (40) 41 (42) 43 (44) 45 (46) cm (eller 3 cm 

før ønsket lengde).

Strikk mønster B, det økes (18) 19 (20) 21 (22) 23 (24) ganger 

= i alt (88) 92 (96) 100 (104) 108 (112) m. På omg merket med 

pil for felling under ermene, felles midtm + 7 m på hver side 

av denne = 15 m felt midt under ermet og (73) 77 (81) 85 (89) 

93 (97) m igjen. Strikk et erme til på samme måte.

RAGLANFELLING

Sett alle deler inn på en p i denne rekkefølgen: Ene forstykket, 

ene erme, bakstykket, andre erme, andre forstykke = i alt 

(333) 357 (381) 405 (429) 453 (477) m + de 4 klippem. Sett 

et merke i overgangen mellom ermer og for- og bakstykke. 
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Fortsett rundt med mønster B over alle masker og fell raglan 

annen hver omg ved å strikke 2 m r sammen etter hvert 

merke og 2 m vridd r sammen før, strikk m sammen med 

den fargen som passer best i mønsteret (= 8 m felt pr omg). 

Når mønsteret er ferdig strikket, fortsett med glattstrikk 

og frg 2. Fell i alt (27) 29 (30) 31 (32) 33 (34) ganger = (18) 20 

(23) 26 (29) 32 (35) m igjen på forstykkene.

Fell av de 4 klippem + (5) 6 (7) 8 (9) 10 (11) m på hver side av

disse for halsen. Fortsett med glattstrikk fram og tilbake og 

fell for halsen i beg av hver p (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1,1) 

2,2,1,1,1,1,1 (2,2,2,1,1,1,1) 2,2,2,1,1,1,1,1 (2,2,2,1,1,1,1,1,1) m i hver 

side samtidig som det fortsatt felles raglan (5) 5 (6) 7 (7) 8 

(9) ganger til = i alt (32) 34 (36) 38 (39) 41 (43) raglanfellinger. 

La de resterende m stå på p.

MONTERING

Damp lett over arb. Sy maskinsømmer i hver side av de 4 

klippem midt foran i hver side i ermets bredde og klipp opp 

mellom sømmene.

FORKANT PÅ KNAPPESIDEN

Sett de 10 m på knappesiden over på p nr 2,5, legg opp 5 m i 

siden mot jakken til belegg. Strikk med frg 2 fram og tilbake 

1 r, 1 vr over de 10 m som før, beleggm strikkes i glattstrikk. 

Når forkanten når opp til halsfellingen (når den strekkes 

litt), fell av de 5 beleggm, sett resten av m på en tråd. Sy 

forkanten (= 10 m) til langs forkanten (innenfor klippem) 

og sy belegget (= 5 m) over klippekanten på vrangen. Sett 

merker til 7 knapper med passe mellomrom, den øverste skal 

være på halskanten. Strikk den andre forkanten på samme 

måte, men med tilsvarende knapphull (det siste skal være på 

halskanten). Hvert knapphull er over 3 m.

HALSKANT

Sett maskene fra høyre forkant inn på p nr 2,5, strikk opp 

rundt halsen med frg 2 ca 14 m pr 5 cm over de avfelte m 

på høyre forstykke, strikk r over m som sto igjen etter siste 

raglanfelling, strikk opp m over venstre forstykke, masketallet 

må være delelig med 2 m + 1 m, sett de andre forkantm 

inn på p. Strikk 1 r, 1 vr fram og tilbake og strikk det siste 

knapphullet etter ca 1 cm. Når halskanten måler 3 cm, felles 

forkantm av. Fortsett over de resterende maskene og strikk 

3 cm. Fell løst av med r og vr m.

Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy den til. 

Sy sammen under ermene.

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