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DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik

GARN 

LERKE 53 % merino ull, 47 % egyptisk bomull,

50 gram = ca 115 meter

STØRRELSER

Jakke og booties 6 (12) mnd 2 (4) år

Skjerf 6-12 mnd (2-4) år

PLAGGETS MÅL

Jakke

Overvidde ca 52 (56) 59 (62) cm

Hel lengde ca 30 (33) 38 (42) cm

Ermelengde ca 17 (19) 24 (27) cm

GARNFORBRUK

Jakke

Farge 1 4 (4) 5 (6) nøster

Skjerf

Farge 2 3 (4) nøster

Booties

Farge 2 3 (3) 4 (4) nøster

FARGER

Farge 1 Ubleket hvit 0020

Farge 2 Dus rose 8153

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet 

har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike noe 

fra bildet.

PINNEFORSLAG 

Stor rundp og strømpep nr 3 og 4

Liten rundp nr 5

Liten rundp og strømpep nr 4,5

Hjelpep

Heklenål nr 4

TILBEHØR 

5 (5) 7 (7) knapper

STRIKKEFASTHET 

21 m perlestrikk på p nr 4 = 10 cm

17 m perlestrikk med dobbel tråd på p nr 4,5 = 10 cm

Alternativt garn: ALPAKKA FORTE CLASSIC, 

NATURAL LANOLIN WOOL, MERINO 22

  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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JAKKE

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 109 (115) 127 (131) m men farge 1 på rundp nr 3 og 

strikk 3 (3) 4 (4) cm vrangbord slik: (1 p = vrangen) Strikk 

1 kantm (Kantm strikkes r på alle p), 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra 

*-* ut p. slutt med 1 kantm.

Skift til p nr 4 og strikk videre med denne inndeling: Strikk 

1 kantm, mønster etter diagram A (= 6 m økt på 1. p), strikk 

mønster etter diagram B til det gjenstår 16 m, strikk mønster 

etter diagram A (= 6 m økt på 1. p), 1 kantm = (etter 1. p) 

121 (127) 139 (143) m.

Strikk med denne inndelingen til arbeidet måler ca 20 (22)

26 (29) cm.

Fell til ermehull slik: Strikk 1 kantm, mønster etter diagram 

A, 9 (11) 14 (15) m mønster etter diagram B, fell av 3 m til 

ermehull, 53 (55) 61 (63) m mønster etter diagram B, fell av 

3 m til ermehull, 9 (11) 14 (15) m mønster etter diagram B, 

mønster etter diagram A, 1 kantm.

Strikk for- og bakstykket videre hver for seg.

BAKSTYKKET

= 53 (55) 61 (63) m.

Strikk mønster etter diagram B videre fram og tilbake og fell 

videre til ermehull i hver side på hver 2. p 1,1,1 m (likt alle 

størrelser).

Strikk til arbeidet måler 28 (31) 36 (40) cm. Fell av de 

midterste 15 (15) 17 (19) m til nakke og strikk hver side for seg.

Strikk mønster videre fram og tilbake og fell ved nakken på 

hver 2. p 1,1 m = 14 (15) 17 (17) skulderm.

Strikk til arbeidet måler ca 30 (33) 38 (42) cm.

Fell av med r og vr m.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

HØYRE FORSTYKKE

= 31 (33) 36 (37) m.

Strikk mønster etter diagram A og B fram og tilbake og fell til 

ermehull i siden som på bakstykket.

Når arbeidet måler 27 (30) 34 (38) cm felles 5 (6) 7 (8) m til hals.

Fell videre til halsen på hver 2. p 1,1,1 m.

NB! Etter hvert som det felles av til halsen, strikkes 2 m r 

sammen over flettediagrammet i alt 6 ganger (som det ble 

økt i begynnelsen) = 14 (15) 17 (17) skulderm.

Strikk til arbeidet måler ca 30 (33) 38 (42) cm.

Fell av med r og vr m.

VENSTRE FORSTYKKE

Strikkes som høyre forstykke, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 28 (32) 36 (40) m på strømpep nr 3 og strikk 

vrangbord rundt 1 r, 1 vr til arbeidet måler 3 (3) 4 (4) cm. Sett 

ett merke midt under ermet.

Skift til strømpep nr 4 og strikk mønster etter diagram B.

Samtidig som det på 1. omgang økes 5 (3) 1 (1) m jevnt 

fordelt = 33 (35) 37 (41) m.

Videre økes 1 m på hver side av merket på hver 2,5. cm 

(likt alle størrelser) til i alt 41 (45) 49 (55) m.

Strikk til ermet måler 17 (19) 24 (27) cm.

Fell av med r og vr m.

Stikk ett erme til på samme måte.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene.

Sy i ermene.

Venstre forkant.

Strikk opp ca 65 (69) 73 (77) m med farge 1 på p nr 3 og strikk

7 p vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr.

Fell av med r og vr m fra vrangen.

Merk av for 4 (4) 6 (6) knapper jevnt fordelt, det nederste ca 1 

cm fra oppleggskanten.

Det siste skal være i halskanten.

Høyre forkant.

Strikk som venstre forkant og med knapphull tilsvarende 

merkene på 4. p.

Knapphull: Strikk 2 m r eller vr sammen, 1 kast. På neste p 

strikkes kastet r eller vr.

Halskant

Strikk opp ca 65 (69) 73 (77) m med farge 1 på p nr 3 og strikk 

6 p vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr.

Husk det siste knapphullet.

Fell av med r og vr m fra vrangen.

SKJERF

Legg opp 23 (29) m med farge 2 på p nr 4 og strikk mønster 

etter diagram B fram og tilbake.

Strikk til arbeidet måler ca 68 (98) cm.

Fell av med r og vr m.

BOOTIES

HØYRE

Legg opp 31 (31) 39 (39) m med 2 tråder farge 2 på p nr 4,5 

og strikk 1 kantm (kantm strikkes r på alle p), mønster etter 

diagram C (D), 1 kantm (= brettekant).

Strikk 1 p r fra vrangen, Samtidig som det felles 3 (5) m jevnt 

fordelt = 28 (28) 34 (34) m.

Vreng arbeidet og strikk 11 (11) 15 (15) omganger glattstrikk 

rundt.

Tell 5 (5) 8 (8) m tilbake fra sammenføyningen og sett et 

merke rundt 1 m = midt bak.

Sett 10 (10) 12 (12) m på hver side av merkem midt bak på 

en hjelpetråd og strikk mønster etter diagram B videre fram 

og tilbake over de 7 (7) 9 (9) m midt foran (vristen) Strikk til 

denne delen måler ca 4,5 (6) 7 (8) cm. På siste p strikke 2 m r 

eller vr sammen i hver side = 5 (5) 7 (7) m.

Sett m på en hjelpetråd.

Sett m fra hjelperådene inn på p nr 4,5. Samtidig som strikkes 

opp 7 (9) 11 (13) m langs hver side av de midterste m 

= 33 (37) 45 (49) m.

Sett ett merke i hver side av de 7 (9) m på oversiden.
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Strikk videre rundt med mønster etter diagram B over alle m.

NB! Begynn diagram B slik at det stemmer videre fra diagram 

C og D.

Strikk 6 (6) 8 (10) omganger rundt.

Fell av merkem midt bak + 16 (18) 22 (24) m på hver side og 

strikk såle videre over de resterende 7 (7) 9 (9) m.

Såle.

Strikk mønster etter diagram B videre over de 7 (7) 9 (9) m 

til sålen måler ca 8 (9) 11 (12,5) cm. På siste p strikkes 2 m 

sammen i begynnelsen og slutten av p.

Fell av.

MONTERING

Sy sammen skoen midt bak og sy til sålen.

Merk av for 2 knapper langs siden i splitten på brettekanten.

Hekle med 2 tråder farge 2 og heklenål nr 4 en rad fm 

langs den andre siden av splitten. Samtidig som det hekles 

knapphull ved å hekle 4 lm, hopp over ca 1 cm.

VENSTRE BOOTIES

Strikk som høyre booties, men speilvendt.

DIAGRAM  

Gjenta

Gjenta Begynn
her A

B

Gjenta

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Sett 2 m på hjelpep foran arbeidet,
  2 r, strikk m fra hjelpep r 
  Sett 3 m på hjelpep foran arbeidet,
  3 r, strikk m fra hjelpep r 
  Sett 4 m på hjelpep foran arbeidet,
  4 r, strikk m fra hjelpep r 
  Sett 2 m på hjelpep bak arbeidet,
  2 r, strikk m fra hjelpep r 
  Sett 3 m på hjelpep bak arbeidet,
  3 r, strikk m fra hjelpep r 
  Sett 4 m på hjelpep bak arbeidet,
  4 r, strikk m fra hjelpep r 
  Patentm: Strikk r i m på underliggende p 
  Øk 1 m

Forklaringer til diagram A og B

C

D
Gjenta

GjentaBegynn her

1. p = vrangen

1. p = vrangen

Begynn her

  R på retten, vr på retten
  Vr på retten, r på vrangen
  Knute: Strikk (1 r, 1 vridd r, 1 r) i samme m,
  snu og strikk 3 vr, snu ta 1 m løs av, 2 r sammen,
  trekk den løse m over

Forklaringer til diagram C og D


