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DESIGN 

Dale Garn

GARN

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

50 gram = ca. 325 meter

Alternativt garn: 2 tråder TYNN KIDSILK ERLE

STØRRELSER

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

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca (80) 87 (95) 101 (108) 115 cm

Lengde ca (80) 82 (84) 86 (88) 90 cm

GARNFORBRUK

(150) 150 (150) 200 (200) 200 g

FARGE

Lys grå 3502

PINNEFORSLAG

P nr 4 ½

STRIKKEFASTHET

20 m = 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, arb, arbeid, omg = omgang

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

BAKSTYKKET

Legg opp (81) 88 (95) 102 (109) 116 m. Strikk fram og tilbake 

i glattstrikk til arb måler (62) 63 (64) 65 (66) 67 cm. Fell av 

for ermehull i hver side i beg av hver p (4,3,2,1) 4,3,2,1,1 

(4,3,2,1,1,1) 4,3,2,2,1,1 (4,3,2,2,1,1,1) 4,3,2,2,1,1,1,1 m = (61) 66 

(71) 76 (81) 86 m igjen. Fortsett uten felling til arb måler 

(76) 78 (80) 82 (84) 86 cm. Fell av de midterste (19) 20 (23) 

24 (27) 28 m for nakken. Strikk hver side for seg og fell videre 

ved nakkesiden annen hver p 4,3,2,1 m til alle str = (11) 13 (14) 

16 (17) 19 m igjen til skulder. Fortsett uten felling til arb måler 

oppgitt lengde.

Fell av skulderm. Strikk andre side på samme måte, men 

motsatt.

FORSTYKKET

Strikkes på samme måte som bakstykket. Men, når arb måler 

(73) 75 (77) 79 (81) 83 cm, felles de midterste (15) 16 (17) 18 

(19) 20 m for halsen. Strikk hver side for seg og fell videre av 

for halsen på annen hver p (3,3,2,2,1,1) 3,3,2,2,1,1 (3,3,2,2,2,1) 

3,3,2,2,2,1 (3,3,2,2,2,1,1) 3,3,2,2,2,1,1 m = (11) 13 (14) 16 (17) 19 

m igjen til skulder. Fortsett uten felling til arb måler oppgitt 

lengde.

Fell av skulderm. Strikk andre side på samme måte, men 

motsatt.

ERMER

Legg opp (44) 46 (48) 50 (52) 54 m.

Strikk fram og tilbake glattstrikk hele tiden og øk 1 m innenfor 

første og siste m på p, ca hver (4) 4 (3 ½) 3 ½ (3) 3 cm (10) 11 

(12) 13 (14) 15 ganger = (64) 68 (72) 76 (80) 84 m igjen. Strikk 

til arb måler (44) 45 (46) 47 (48) 49 cm. Fell deretter i beg av 

hver p 4,3,2 m for alle str = (46) 50 (54) 58 (62) 66 m igjen. 

Videre felles det 1 m i beg av hver p til det står igjen (20) 22 

(24) 26 (28) 30 m midt på. Fell så i beg av hver p (2,2) 2,2 (2,2) 

2,2,1 (2,2,1) 2,2,2 m. Fell av de resterende m. Strikk et erme til 

på samme måte.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene innenfor ca 1-2 m. La sømmen 

komme på forsiden av arb, se bildet.

Sy sammen ermene på samme måte. Sy ermene til kjolen, 

fest midt på ermet midt på skulderen og sy sammen slik at 

kanten kommer på forsiden.

Sy sammen i sidene på samme måte, men la det stå igjen en 

ca 12 cm lang splitt i hver side, se bildet.

Halskanten ruller seg naturlig utover, sy evt små sting rundt 

halskanten slik at rullekanten ligger pent rundt

halskanten.


