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DESIGN 

Kari Haugen

GARN

LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,

50 gram = ca 115 meter

Alternativt garn: MERINO 22, NATURAL LANOLIN WOOL

STØRRELSER

1 (2) 4 (6) år

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 52 (55) 62 (68) cm

Hel lengde ca 45 (50) 57 (63) cm

Ermelengde ca 19 (24) 27 (33) cm

Vidde nederst 125 (136) 153 (169) cm

GARNFORBRUK

Farge 1 5 (6) 7 (9) nøster

Farge 2 1 (1) 1 (2) nøster

Farge 3 1 nøste alle størrelser

Farge 4 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Plomme 8148

Farge 2 Halvbleket hvit 0017

Farge 3 Rose 8135

Farge 4 Jeansblå 8138

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet 

har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike noe 

fra bildet.

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4

Heklenål nr 3,5 til kant på størrelse 1 og (2) år

TILBEHØR

Størrelse 1 (2) år: 1 knapp

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4 = ca 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.

Oppskriften utarbeidet av Anne-Kirsti Espenes

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

For oppskrift på blå kjole se DG 450-02
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Hullrad: *2 m r sammen, 1 kast*, gjenta fra *-* ut omgangen.

SKJØRTET

Legg opp 276 (300) 336 (372) m med farge 1 på rundp nr 3,5. 

Strikk rundt 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr og 

1 omgang hullrad. Fortsett med 1 omgang vr, 1 omgang r, 

1 omgang vr.

Skift til rundp nr 4 og strikk glattstrikk. Sett et merke etter hver 

23. (25.) 28. (31.) m = 12 merker.

Når arbeidet måler 3 (4) 4 (3) cm, strikkes to m vridd r 

sammen før hvert merke = 12 m felt på 1 omgang. Gjenta 

fellingene etter 2,5 cm, men nå strikkes 2 m r sammen 

etter hvert merke. Fell igjen etter 2,5 cm og da 2 m vridd r 

sammen før hvert merke. Fortsett å felle slik på hver 2,5. cm, 

vekselsvis med 2 m vridd r sammen og 2 m r sammen, til 

det er felt i alt 13 (14) 16 (18) ganger = 120 (132) 144 (156) m. 

Strikk til arbeidet måler 34 (38) 43 (47) cm og fell 6 (10) 8 (6) 

m jevnt fordelt på siste omgang = 114 (122) 136 (150) m. Fell 

av 8 m i hver side til ermehull, med 49 (53) 60 (67) m til 

for- og bakstykket. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 32 (34) 38 (40) m med farge 1 på strømpep nr 3,5. 

Strikk rundt 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr og 

1 omgang hullrad. Fortsett med 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 

omgang vr. Skift til strømpep nr 4. Strikk glattstrikk og øk 

2 m midt under ermet på hver 2. (2.) 2,5. (2,5.) cm 8 (9) 10 (11) 

ganger = 48 (52) 58 (62) m. Strikk til ermet måler 19 (24) 

27 (33) cm. Fell av 8 m midt under ermet = 40 (44) 50 (54) m. 

Strikk et erme til.

BÆRESTYKKET

Sett ene ermet, forstykket, andre ermet og bakstykket inn 

på rundp nr 4 = 178 (194) 220 (242) m. Strikk 2 (5) 2 (5) 

omganger med farge 1 og fell 10 (18) 4 (18) m jevnt fordelt 

på siste omgang= 168 (176) 216 (224) m. Strikk mønster med 

fellinger etter diagram A.

Avslutt ved pilen for valgt størrelse = 105 (110) 108 (112) m.

Størrelse 1 (2) år: Klipp av garnet og flytt omgangens 

begynnelse til midt bak i nakken. Strikk 2 p glattstrikk fram og 

tilbake med farge 2 og fell 15 (14) m jevnt fordelt på siste p 

= 90 (96) m. Strikk mønster etter diagram B. Skift til rundp 

nr 3,5 og strikk 1 p r fra retten med farge 4, samtidig som det 

felles 13 (13) m jevnt fordelt = 77 (83) m.

Strikk 4 cm vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr. 

Fell løst av.

Størrelse 4 (6) år: Strikk 1 omgang med farge 2 og fell 10 (8) 

m jevnt fordelt = 98 (104) m. Strikk mønster etter diagram B. 

Skift til rundp nr 3,5 og strikk 1 omgang r med farge 4, 

samtidig som det felles 8 (8) m jevnt fordelt = 90 (96) m. 

Strikk 4 cm vrangbord med 1 r, 1 vr. Fell løst av.

MONTERING

Sy sammen under ermene.

Størrelse 1 (2) år: Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy 

til med løse sting. Hekle fm rundt splitten. Lag en hempe av 

lm. Antall lm tilpasses størrelsen på knappen. Sy i knappen.

Størrelse 4 (6) år: Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy 

til med løse sting.

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