
Dale Garn - en del av 

RAMPE-ROMPER 
& LUE
DG 450-19 | LERKE



2

RAMPE-ROMPER & LUE

DG 450-19

© House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 

eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 

uten avtale med House of Yarn AS.

Foto: Wenche Hoel-Knai @photowenche, Stylist: Jan Gunnar Svenson @stylesvenson

DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,

50 gram = ca 115 meter

Alternativt garn: MERINO 22, NATURAL LANOLIN WOOL

STØRRELSER

Romper & lue

0-3 (6) 12 (24) mnd

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 42 (49) 53 (58) cm

Hel lengde ca 36 (40) 48 (53) cm

Ermelengde ca 16 (17) 19 (24) cm

GARNFORBRUK

Romper

Farge 1 3 (4) 4 (5) nøster

Lue

Farge 2 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Mørk denim 8105

Farge 2 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

Liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4

Heklenål nr 3

TILBEHØR

6 (6) 7 (7) knapper til romper

1 knapp til lue

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

24 m mønsterstrikk på p nr 4 = 10 cm

29 omganger mønsterstrikk måler 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.

FORKORTELSER

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

For oppskrift på teppe se DG 415-20

De 2 første og 2 siste m er kantm og strikkes hele tiden r.

Rillestrikk rundt: Strikk *1 omgang r, 1 omgang vr*, 

gjenta fra *-*.

Rillestrikk fram og tilbake: Strikk alle p r.

ROMPER

Strikk bena først.

Legg opp 44 (48) 52 (56) m med farge 1 på rundp nr 3,5 og 

strikk 5 (5) 6 (6) cm vrangbord fram og tilbake slik: Strikk 

2 kantm, 1 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r, 

2 kantm.

Legg arbeidet til side og strikk et ben til på samme måte. 
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Sett begge ben inn på rundp nr 4 og legg opp 16 (16) 18 (18) 

m mellom hvert ben = 120 (128) 140 (148) m.

Sett et merke midt bak med 60 (64) 70 (74) m til hver del. 

Omgangen begynner her.

Strikk videre rundt i glattstrikk, til arbeidet fra 

sammenføyningen måler 16 (18) 22 (24) cm.

Strikk buksen høyere bak slik: Strikk 7 m forbi merket, snu, 

ta et kast på p, ta 1. m løs av, og strikk 7 m forbi merket i 

andre siden. Snu, ta et kast på p, ta 1. m løs av, strikk 14 m 

forbi merket (for å unngå hull, stikkes kastet sammen med 

neste m). Snu, og strikk 7 m mer til hver side for hver gang 

det snus, til det er snudd i alt 4 (4) 4 (5) ganger til hver side. 

Strikk 1 omgang over alle m.

På neste omgang felles 20 (16) 16 (16) m jevnt fordelt 

= 100 (112) 124 (132) m.

Videre måles arbeidet herfra. Strikk 1 omgang vr, 1 omgang 

r, 1 omgang vr. Fjern de gamle merkene og sett et merke 

i hver side med 50 (56) 62 (66) m til for- og bakstykket. 

Videre begynner omgangen i en av sidene. Strikk med denne 

inndelingen: Strikk 3 (2) 1 (3) m rillestrikk, 44 (52) 60 (60) m 

mønster etter diagram A, 6 (4) 2 (6) m rillestrikk, 44 (52) 

60 (60) m mønster etter diagram A, 3 (2) 1 (3) m rillestrikk. 

Strikk til arbeidet måler 8 (9) 10 (12) cm. Fell av 8 m 

(4 m på hver side av hvert merke) i hver side til ermehull. 

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 32 (36) 36 (40) m med farge 1 på strømpep nr 3,5 

og strikk 3 (3) 4 (4) cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Skift til 

strømpep nr 4, strikk 1 omgang glattstrikk og øk 4 (4) 6 (6) m 

jevnt fordelt = 36 (40) 42 (46) m. Sett et merke midt under 

ermet.

Strikk mønster etter diagram A, tell ut fra midt på ermet hvor 

diagrammet begynner.

Når arbeidet måler 6 cm økes 1 m på hver side av merket, 

gjenta økningene på hver 5. (3,5.) 3. (3,5.) cm til i alt 40 (46) 

50 (56) m. De økte m strikkes inn i mønsteret etter hvert. 

Strikk til arbeidet måler ca 16 (17) 19 (24) cm. Slutt med 

samme omgang som på bolen. Fell av 8 m (4 m på hver side 

av merket) midt under ermet. Strikk et erme til på samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett ene ermet, forstykket, andre ermet og bakstykket inn på 

rundp nr 4 = 148 (172) 192 (212) m.

Sett et merke i hver sammenføyning. Fortsett rundt slik: M før 

og etter merket strikkes hele tiden i rillestrikk. Fortsett med 

mønster etter diagram A som før (når det ikke er nok m til 

helt mønster, strikkes m i glattstrikk).

Strikk 1 (1) 1 (2) omganger uten felling. På neste omgang 

felles det til raglan slik: Strikk 2 m vridd r sammen etter rillem 

og 2 r sammen før rillem = 8 m felt. Gjenta raglanfellingene 

på hver 2. omgang i alt 8 (10) 12 (13) ganger. Del arbeidet 

midt bak til splitt og strikk videre fram og tilbake. De 2 første 

og 2 siste m strikkes videre i rillestrikk, samtidig som det 

felles videre til raglan, til det er felt i alt 10 (12) 14 (15) ganger 

= 68 (76) 80 (92) m. Slutt med 1 p fra retten.

Strikk 2 p r, samtidig som det på 1. p felles 0 (0) 0 (4) m jevnt 

fordelt på 1 p. Fell av med r m.

Ikke klipp av garnet, men hekle videre 7 lm med heklenål nr 3 

til knapphull. Fest tråden ca 1 cm ned.

MONTERING

Sy sammen under ermene.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

KNAPPEKANT FORSTYKKET

Strikk opp 46 (46) 54 (54) m på rundp nr 4 langs hver side av 

vrangborden og i skrittet. Strikk 4 p r fram og tilbake. Fell av 

med r m.

Merk av for 6 (6) 7 (7) knapper med jevne mellomrom, det 

første og siste 1 m fra kanten.

KNAPPHULLSKANT BAKSTYKKET

Strikk som knappekant på forstykket, men med knapphull 

tilsvarende merkene.

Knapphull: Strikk 2 r sammen, 2 kast, 2 m vridd r sammen. 

På neste p strikkes det 1 r, 1 vridd r i kastene. Sy i knapper.

LUE

Legg opp 80 (86) 94 (100) m med farge 2 på rundp nr 3,5 og 

strikk 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr, 1 omgang r, 

1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr (= 4 riller). Skift til p nr 

4, strikk 1 omgang r og øk 8 (10) 10 (12) m jevnt fordelt 

= 88 (96) 104 (112) m.

Strikk mønster etter diagram B, til arbeidet måler ca 8,5 (10) 

11,5 (13) cm, slutt med 4. eller 8. omgang i diagrammet. 

Fortsett i glattstrikk og fell til luetopp slik:

Strikk *6 r, 2 m vridd r sammen*, gjenta fra *-* = 77 (84) 

91 (98) m.

Strikk 2 omganger uten felling. Strikk *5 r, 2 m vridd r 

sammen*, gjenta fra *-* = 66 (72) 78 (84) m. Strikk 2 

omganger uten felling. Forsett å felle på denne måten, 

med 1 m mindre mellom hver felling til det gjenstår 

11 (12) 13 (14) m. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de 

resterende m.

HØYRE ØREKLAFF

Tell 4 (5) 5 (7) m fra der omgangen begynte midt bak og mot 

venstre.

Strikk opp 20 m (likt alle størrelser) med farge 2 på 

strømpep nr 3,5

og strikk 5 p r fram og tilbake (1. p = vrangen). *Strikk 1 r, 

2 vridd r sammen, strikk r til det gjenstår 3 m på p, strikk 2 r 

sammen, 1 r.

Strikk 1 p r*. Gjenta fra *-* til det gjenstår 4 m. Fell av.

VENSTRE ØREKLAFF

Tell 24 (25) 25 (27) m fra der omgangen begynte midt bak og 

mot høyre. Strikk opp 20 m (likt alle størrelser) med 

farge 2 på strømpep nr 3,5 og strikk 5 p r fram og tilbake 

(1. p = vrangen). *Strikk 1 r, 2 vridd r sammen, strikk r til det 

gjenstår 3 m på p, strikk 2 r sammen, 1 r.

Strikk 1 p r*. Gjenta fra *-* til det gjenstår 4 m. Strikk videre i 

rillestrikk over disse 4 m til snoren måler ca 6 cm. Fell av og 

hekle en liten hempe med lm til knapphull før du klipper av 

garnet.

Fest tråden i motsatt side.

MONTERING

Sy i en knapp på høyre øreklaff.

DIAGRAM  

Gjenta

Gjenta

Begynn ermet her: 0−3 mnd

Begynn ermet her:
6 −12 − 24 mnd

Midt på ermet

A

Gjenta

Gjenta

B

  R på retten, vr på vrangen
  Strikk 2 m r sammen
  Ta 1 m r løs av, ta 1 m til r løs av, sett m tilbake på
  venstre p og strikk de r sammen i bakre m−lenke
  Ingen m (på grunn av fellinger på forrige p/omgang
  blir det færre m på denne p/omgangen)
  Stikk p inn i mellomrommet mellom \ /  (under tverrtråden
  2 omganger ned), trekk opp en løkke, strikk de 2 neste m r,
  stikk p inn i mellomrommet igjen og trekk opp en ny løkke = 4 m


