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DESIGN 

Dale Garn

GARN 

BABY ULL 100 % merinoull superwashbehandlet,

50 gram = ca 165 meter

Alternativt garn: SOFT MERINO

STØRRELSER 

S (M) L (XL) XXL

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 105 (110) 115 (120) 125 cm

Hel lengde ca 68 (70) 72 (74) 75 cm

Ermelengde ca 50 (51) 52 (53) 54 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 11 (12) 13 (14) 15 nøster

Farge 2 2 (2) 3 (3) 3 nøster

Farge 3 1 nøste til alle størrelser

FARGER

Farge 1 Marine 5755

Farge 2 Ubleket hvit 0020

Farge 3 Rød 4018

PINNEFORSLAG 

Liten og stor rundp og strømpep nr 2,5 og 3

TILBEHØR 

Glidelås i passe lengde

STRIKKEFASTHET 

28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

35 omganger glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

33 omganger mønster på p nr 3 = 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

BOLEN

Legg opp 292 (304) 320 (332) 348 m med farge 1 på rundp 

nr 2,5. Strikk 7 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr.

Skift til p nr 3. Juster m-tallet på 1. omgang til 294 (306) 322 

(334) 350 m og strikk videre i glattstrikk.

Sett et merke i hver side med 147 (153) 161 (167) 175 m til 

hver halvdel. Strikk til arbeidet måler 30 (31) 32 (33) 34 cm. 

Strikk rundt mønster etter diagram A. Gjenta rapporten hele 

tiden, og avslutt omgangen i mønsteret når du ikke har flere 

m igjen for størrelsen du strikker. NB! Snøfall-borden vil ikke 

gå opp i masketallet i siden, ved omgangens begynnelse.

Når diagram A er ferdig strikket, deles arbeidet i hver side og 

for- og bakstykket strikkes hver for seg.

FORSTYKKET

NB! Tvinn trådene ved lange maskesprang i mønsteret. Tvinn 

tråden ved fargeskifte der den røde flaggstjernen strikkes for 

å unngå hull. Alternativt kan det strikkes ensfarget farge 1 

istedenfor den røde flaggstjernen, og flaggstjernen broderes 

med maskesting til slutt. Om dette velges, anbefales det å 

ha et eget lite nøste med farge 2 på siden mot ermehullet 

der første stjerne strikkes. Dette for å unngå lange tråder på 

baksiden.

For oppskrift på pannebånd se DG 345-05

For oppskrift på votter se DG 345-09



3

Strikk mønsteret etter diagram B fram og tilbake. Begynn og 

slutt ved merket for valgt størrelse i hver side. Fell av 

5 (5) 6 (7) 8 m i hver side til ermehull. Videre felles til ermehull 

i hver side på hver 2. p 3,2,2,1,1,1 (3,2,2,1,1,1,1) 3,3,2,1,1,1,1 

(3,3,2,1,1,1,1) 3,3,2,2,1,1,1 m = 121 (125) 129 (133) 137 m.

Samtidig som det på 9. p felles de 3 midterste m av til splitt, 

og det legges opp 7 nye m over de 3 felte m midt foran.

Disse m strikkes ensfarget i farge 1 og skal siden brukes til å 

klippe i (Bare m som felles vises i diagrammet). Etter diagram 

B er ferdig strikket, fortsett med farge 1. Fortsett uten felling 

til ermehullet, målt rett opp, måler 16 (17) 18 (19) 20 cm. Fell 

av de midterste 25 (25) 27 (27) 27 m til hals og strikk hver side 

ferdig for seg. Fell videre til halsen på hver 2. p 3,2,2,1,1,1,1,1 

m (likt for alle størrelser) = 36 (38) 39 (41) 43 skulderm.

Fortsett uten felling til ermehullet måler 24 (24,5) 25 (25,5) 26 

cm. Skrå skulderen slik: Strikk til 7 (7) 7 (8) 8 m gjenstår.

Snu, ta 1. m løs av og strikk ut p. Snu og strikk til 14 (14) 15 

(16) 16 m gjenstår. Snu, ta 1. m løs av og strikk ut p. Snu og 

strikk til 21 (22) 23 (24) 25 m gjenstår. Snu, ta 1. m løs av og 

strikk ut p.

Snu og strikk til 28 (30) 31 (32) 34 m gjenstår. Snu, ta 1. m løs 

av og strikk ut p.

Strikk 1 p over alle m.

Fell av (hvis det skal sys sammen på skuldrene) eller sett m på 

en tråd (hvis det skal maskes sammen).

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

BAKSTYKKET

Strikk mønsteret etter diagram C, fram og tilbake. Begynn og 

slutt ved merket for valgt størrelse, i hver side. Fell til ermehull 

som på forstykket. Fortsett uten felling til bakstykket når dit 

skulderen begynner å skrå på forstykket. Skrå skulderen som 

på forstykket, men når det er snudd 2 ganger i hver side, 

settes de midterste 39 (39) 41 (41) 41 m på en hjelpetråd 

til nakken. Strikk hver side ferdig for seg. Fortsett å skrå 

skulderen som oppgitt. Fell samtidig av til nakken på hver 

2. p 2,1 m = 36 (38) 39 (41) 43 m. Avslutt som på forstykket.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 64 (68) 68 (72) 72 m med farge 1 på strømpep 

nr 2,5. Strikk 7 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr.

Skift til p nr 3, strikk glattstrikk og øk på 1. omgang 3 (1) 3 (1) 1 

m jevnt fordelt = 67 (69) 71 (73) 73 m.

Når arbeidet måler 10 cm økes 2 m midt under ermet på 

hver 1,5. cm 23 (24) 24 (25) 26 ganger = 113 (117) 119 

(123) 125 m. Samtidig når ermet måler 37 (38) 39 (40) 41 cm, 

strikkes mønster etter diagram A. Når diagram A er ferdig 

strikket, deles ermet midt under. Det strikkes videre fram og 

tilbake med mønster etter diagram C og videre med farge 1 

til hel lengde. Tell ut fra midt på ermet hvor mønsteret 

begynner.

Fell i begynnelsen av hver 2. p i hver side 5 (5) 6 (7) 7 m 

1 gang, 3 m 1 gang og 2 m 15 ganger (likt for alle størrelser). 

Videre felles det i hver side på hver 2. p 1 m 4 (6) 6 (7) 8 

ganger, 3 m 1 gang og 4 m 1 gang = 15 m (likt for alle 

størrelser).

Fell av de siste m.

Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING

Sy 2 maskinsømmer på hver side av den midterste m der 

glidelåsen skal være, og klipp opp mellom sømmene.

Broder eventuelt den røde flaggstjerne med maskesting.

Sy eller maske sammen på skuldrene.

Sy i ermene. Pass på at midten av ermet møter 

skuldersømmen.

HALSKANT

Begynn midt foran på høyre side. Strikk opp ca 14 m pr 5 cm 

med farge 1 på p nr 2,5 der det ble felt til hals. Strikk med m 

som ble satt på en hjelpetråd til nakken midt bak. Strikk opp 

m langs resten av kanten. M-tallet skal være delelig med 4 

+ 2. Strikk vrangbord fram og tilbake med 2 r, 2 vr (avslutt p 

med 2 r). Når halsen måler 9 cm, strikkes det videre 2 cm 

med rødt, 2 p med farge 2, 4 p med farge 1, 2 p med farge 2, 

og 2 cm med rødt. Skift til farge 1 og fortsett til halsen måler 

16 cm. Fell av litt løst.

GLIDELÅS

Brett ca 1 cm av kantene midt foran mot vrangen, og sy til 

med løse sting.

Glidelåsen skal nå til toppen av halsen, når halsen er brettet 

dobbel mot vrangen.

Belegg over glidelåsen: Strikk opp fra vrangen (ca 1 cm inn 

fra kanten, og nedenfor der halskanten starter) med farge 1 

på p nr 2,5, ca 1 m i hver m/p, men hopp over hver 4. m/p. 

strikk 3 p glattstrikk fram og tilbake.

Fell av. Sy i glidelåsen.

Brett belegget over glidelåsen, og sy til med løse sting. Brett 

øvre halvdel av halskanten mot vrangen, og sy til.

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