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DESIGN 

Liv Inger Espedal

GARN 

LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 

50 gram = 115 meter

STØRRELSER 

XS-S (M-L) XL -XXL

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 109 (120) 136 cm

Hel lengde ca 95 (97) 99 cm

Ermelengde (3/4) ca 32 (31) 29 cm

GARNFORBRUK

15 (16) 17 nøster

FARGE

Mørk sjøgrønn 8115

NB! Vi har oppdatert fargene i denne oppskriften 

da originalfargene har gått ut av produksjon. 

Derfor kan fargene avvike noe fra bildet.

PINNEFORSLAG 

Stor og liten rundp og strømpep nr 4

STRIKKEFASTHET 

22 m glattstrikk på p nr 4 = 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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STRIPEMØNSTER RUNDT

1. omgang: Vr over alle m.

2.omgang: Strikk *1 r, 1 kast*, gjenta fra *-* ut omgang.

3. omgang: Vr over alle m, slipp kastene slik at det blir ”lange” m.

4.-12. omgang: Glattstrikk = r på retten og vr på vrangen.

Gjenta fra 1. – 12. p

STRIPEMØNSTER FRAM OG TILBAKE

1. p (retten): Vr over alle m.

2. p: *1 vr, 1 kast*, gjenta fra *-* ut p.

3. p: R over alle m, slipp kastene slik at det blir ”lange” m.

4.-12. p: Glattstrikk = r på retten og vr på vrangen.

Gjenta fra 1. – 12. p

BOLEN

Kjolen strikkes rundt opp til ermehullene. Videre strikkes for- 

og bakstykke for seg.

Legg opp 240 (264) 300 m på p nr 4. Strikk 4 omganger 

rundt i glattstrikk = liten rullekant. Sett et merke i hver side, 

med 120 (132) 150 m på hver del. Strikk stripemønster til 

arbeidet måler 76 cm, likt for alle størrelser. Fell av 4 m i hver 

side til ermehull (= 2 m på hver side av merkene) 

= 116 (128) 146 m til hver del.

BAKSTYKKET

Strikk videre i stripemønster fram og tilbake til arbeidet måler 

95 (97) 99 cm, ermehullet måler 19 (21) 23 cm. Fell av.

FORSTYKKET

Strikk videre i stripemønster fram og tilbake til arbeidet måler 

90 (92) 94 cm. Fell av de midterste 40 m til halsringing.

Høyre side: Fell videre mot halsen hver 2.p 5,4,3,2 m 

(likt alle størrelser) = 24 (30) 39 m tilbake på skulderen. Strikk 

til forstykket måler 95 (97) 99 cm, ermehullet måler 

19 (21) 23 cm. Fell av.

Venstre side: Strikk som høyre side, men speilvendt.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 58 (62) 66 m på strømpep nr 4 og strikk 4 

omganger rundt i glattstrikk = liten rullekant. Sett et merke 

der omganger starter. Strikk stripemønster rundt og øk 1 m 

på hver side av merket på hver 2. (2.) 1,5. cm til det er 

84 (92) 102 m på p. Strikk til ermet måler 32 (31) 29 cm. 

Fell av. Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene. Sy i ermene.

HALSKANT

Strikk opp ca 22 m per 10 cm på p nr 4 langs halsringing. 

Strikk 1. – 3. p i stripemønster. Fell av.

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


