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DESIGN 

Hrönn Jónsdóttir

GARN

LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,

50 gram = ca 115 meter

Alternativt garn: MERINO 22, NATURAL LANOLIN WOOL

STØRRELSER

3 (6) 9-12 mnd (2) 4 (6) år

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 52 (56) 59 (62) 66 (70) cm

Hel lengde ca 28 (31) 34 (38) 42 (46) cm

Ermelengde ca 16 (17) 19 (24) 27 (33) cm

GARNFORBRUK

Farge 1 2 (2) 3 (3) 3 (4) nøster

Farge 2 2 (2) 2 (3) 3 (3) nøster

Farge 3 1 nøste til alle størrelser

FARGER

Farge 1 Jeansblå 8138

Farge 2 Halvbleket hvit 0017

Farge 3 Mørk denim 8105

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 og 4

TILBEHØR

7 (7) 8 (8) 9 (9) knapper

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk og mønster på p nr 4 = 10 cm

28 omganger mønster på p nr 4 = 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.

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 124 (128) 144 (148) 156 (168) m med farge 2 på 

rundp nr 3. Strikk slik (1. p = vrangen): 3 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta 

fra *-* ut omgangen og avslutt med 3 vr. Strikk videre fram 

og tilbake i vrangbordstrikk (r over r og vr over vr) til arbeidet 

måler 3 (3) 4 (4) 5 (5) cm. Avslutt med en p fra vrangen. Skift 

til p nr 4 og strikk 1 p glattstrikk over alle m, samtidig som det 

på slutten av p legges opp 5 nye m. Disse 5 m blir klippem 

som skal strikkes vr gjennom hele arbeidet og telles ikke med 

i videre m-tall eller mønster. Videre skal det strikkes rundt. 

Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som det felles 17 (15) 19 

(17) 19 (19) m jevnt fordelt = 107 (113) 125 (131) 137 (149) m. 

NB! Ikke fell over klippem.

Strikk mønster etter diagram A (10 omganger). Øk på siste 

omgang 4 (6) 2 (2) 4 (2) m jevnt fordelt = 111 (119) 127 (133) 

141 (151) m. Sett et merke i hver side med 57 (61) 63 (67) 

71 (75) m til bakstykket og 27 (29) 32 (33) 35 (38) m til hvert 

forstykke (arbeidets begynnelse er etter klippem midt foran). 

Strikk videre i glattstrikk med farge 1 til arbeidet måler 17 (19) 

21 (24) 26,5 (29,5) cm. Fell av 4 (6) 6 (8) 8 (8) m i hver side til 

ermehull (2 (3) 3 (4) 4 (4) m på hver side av sidemerkene).

Legg deretter arbeidet til side og strikk ermene.

FORKORTELSER

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

Tips: For å unngå at små fingre vikler seg inn i 

mønstertrådene på innsiden av ermet, anbefales det å tvinne 

trådene på vrangen når trådsprangene er mer enn 3 m.

Legg opp 32 (32) 36 (36) 40 (40) m med farge 2 på strømpep 

nr 3 og strikk 3 (3) 4 (4) 5 (5) cm rundt i vrangbordstrikk 

med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 4 og strikk 2 omganger glattstrikk, 

samtidig som det på 1. omgang økes 1 m midt under ermet 

= 33 (33) 37 (37) 41 (41) m. Videre strikkes mønster etter 

diagram A (tell ut fra den midterste m i omgangen hvor de 

forskjellige størrelsene begynner), samtidig som det økes 

2 m midt under ermet på hver 3. (2.) 3,5. (2.) 2. (2,5.) cm til 

det er i alt 41 (45) 45 (54) 58 (61) m i omgangen. NB! Etter 

mønsteret strikkes glattstrikk med farge 1, og det økes kun 

1 m på siste øknings omgang til størrelser 2 og 4 år. Strikk til 

ermet måler 16 (17) 19 (24) 27 (33) cm. Fell av 4 (6) 6 (8) 8 (8) 

m midt under ermet (de første og siste 2 (3) 3 (4) 4 (4) m på 

omgangen), legg arbeidet til side og strikk det andre ermet på 

samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett alle delene inn på rundp nr 4: høyre forstykket, høyre 

ermet, bakstykket, venstre ermet og venstre forstykket 

= 177 (185) 193 (209) 225 (241) m. Omgangen begynner 

fortsatt etter klippem midt foran. Strikk 0 (0) 0 (1) 2 (3) 

omganger glattstrikk med farge 1 og deretter strikkes mønster 

med fellinger etter diagram B. Når diagrammet er ferdig 

strikket, er det 87 (91) 71 (77) 83 (89) m igjen i omgangen. 

Fell av klippem, videre skal det strikkes fram og tilbake.

Strikk mønster etter diagram C (på 1. p felles 18 (20) 0 (0) 0 

(0) m) og deretter 4 p glattstrikk med farge 2. Skift til p 

nr 3, strikk 1 p r fra vrangen (= brettekant) og deretter 2 cm 

glattstrikk til belegg.

Fell løst av.

MONTERING

Sy 2 doble maskinsømmer med korte rette sting i hver av 

de ytterste av de 5 klippem midt foran. Klipp opp mellom 

sømmene. Sy sammen under ermene. Brett belegget i halsen 

mot vrangen og sy til med løse sting.

Knappekant (høyre forkant til gutt, venstre til jente): Strikk 

opp ca 12 m pr 5 cm med farge 2 og p nr 3 langs forkanten 

(fra oppleggskanten nederst på jakken og opp til brettekanten 

i halsen). M-tallet må være delelig med 4+2. Strikk 2 cm fram 

og tilbake i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Pass på at p fra 

retten begynner og slutter med 2 r. Fell av i vrangbordstrikk. 

Sett merker for 7 (7) 8 (8) 9 (9) knapper på kanten.

Den øverste og nederste knappen skal komme 1 cm fra 

kortendene på kanten og de øvrige jevnt fordelt.

Knapphullskant (venstre forkant til gutt, høyre til jente): 

Strikkes som knappekanten, men her med knapphull 

tilsvarende merkene for knapper. Hvert knapphull lages ved å 

strikke 2 vridd sammen, 2 kast, 2 sammen. På neste p strikkes 

1 r + 1 vr i kastene.

Sy et bånd over klippekanten på vrangen, eller strikk et 

belegg slik: Strikk opp ca 12 m pr 5 cm med farge 2 og p 

nr 3 langs klippekanten på vrangen. Strikk fram og tilbake i 

glattstrikk til kanten måler ca 1,5 cm. Fell av, brett belegget 

over klippekanten og sy til uten at det vises fra retten.

DIAGRAM  
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Gjenta

Gjenta

Gjenta

Midt på ermet

Strikkes ikke til
størrelser 3 og 6 mnd

Strikk til slutt

Strikk til slutt

  R med farge 2
  R med farge 1
  Vr med farge 1
  R med farge 3
  Vr med farge 3
  Ta 1 m løs av
  Strikk 2 m r sammen med farge 2
  Strikk 2 m vridd r sammen med farge 2

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


