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LILLE LERKE KIDSILK ERLE

338∙13 FIONNULA LA NGJAKKE
DESIGN

Bente Presterud Røvik

GARN
		
		
		
		
		

LILLE LERKE 53 % merinoull,
47 % egyptisk bomull,
50 gram = ca 142 meter
KIDSILK ERLE 56 % kid mohair,
26 % silke, 18 % ull,
50 gram = ca 325 meter

STØRRELSER

S

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
87
Hel lengde midt bak ca 58
Ermelengde ca
48

(M)

L

(XL)

XXL

(96) 105 (116)
(60) 62 (64)
(48) 48 (84)

127
66
48

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
LILLE LERKE
Mørk gammelrosa 8113
Lys stålgrå 8109
Dus gammelrosa 8104
Kitt 2425
Grå petrol 8114
KIDSILK ERLE
Støvrosa 4203

3
(4)
4
(4)
3
(3)
3
(4)
2
(2)
2
(3)
2
(2)
2
(2)
1 nøste alle størrelser

TILBEHØR

9 knapper (diameter ca 18 mm)

PINNEFORSLAG
		

Liten og stor rundp
og strømpep nr 2 og 3

STRIKKEFASTHET
		

27 m glattstrikk eller glattstrikket
mønster på p nr 3 = 10 cm

5
4
3
2

nøster
nøster
nøster
nøster

1 nøste alle størrelser

Alternativt garn til LILLE LERKE: DALETTA
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.

FORKORTELSER
		

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

DM (”DOBBEL” M)

Kantm strikkes r på alle p.

Hold tråden foran arbeidet, løft 1 m løs av venstre p som

Strikk til kanten måler 2 cm.

om den skal strikkes vr, trekk tråden over høyre strikkepinne,

Øk 1 m på siste p = 237 (261) 285 (313) 345 m.

ned på baksiden av arbeidet, og stram godt.

Skift til rundp nr 3 og mørk gammelrosa LILLE LERKE.

Den løse m ser nå dobbel ut – med 2 m-ledd på hver side

Sett et merke i 60. (66.) 72. (79.) 87. m inn fra begge sider

av pinnen.

av arbeidet. Disse er sidem.

NB! Den doble m telles som 1 m, og når den strikkes,

Mellom sidem er det 117 (129) 141 (155) 171 m til bakstykket,

behandles den også som 1 m (strikk gjennom begge m-ledd).

og i hver side er det 59 (65) 71 (78) 86 m til forstykker.
Strikk fram og tilbake i glattstrikk, med 1 kantm i hver side.

FOR- OG BAKSTYKKET

Kantm strikkes r på alle p.

Legg opp 236 (260) 284 (312) 344 m med grå petrol LILLE

Strikk i farger slik:

LERKE på rundp nr 2,5. Strikk fram og tilbake i vrangbord med

3 cm mørk gammelrosa LILLE LERKE,

2 r, 2 vr, og med 1 kantm i hver side.

3 cm dus gammelrosa LILLE LERKE,
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3 cm mørk gammelrosa LILLE LERKE,

BÆRESTYKKET

1 cm dus gammelrosa LILLE LERKE,

Sett m til bol og ermer inn på samme rundp nr 3, med ett

1 cm mørk gammelrosa LILLE LERKE,

erme i hver side av bolen = 345 (373) 401 (433) 469 m.

(2 cm lys stålgrå LILLE LERKE, 2 cm kitt LILLE LERKE) 3 ganger.

Sett et merke i alle sammenføyningene.

Strikk videre med lys stålgrå LILLE LERKE.

Sett 29 (32) 35 (38) 41 m i hver side på hver sin tråd til hals.

Når arbeidet måler 38 (39) 40 (41) 42 cm felles 13 (15) 17 (19)

Strikk fram og tilbake i glattstrikk med lys stålgrå LILLE LERKE,

21 m i hver side, med de merkede sidem som den midterste

slik:

av disse.

1. p (= retten): Strikk til det gjenstår 16 m før halsen.

Det gjenstår 105 (115) 125 (137) 151 m til bakstykket og 53 (58)

2. p (= vrangen): Snu. Strikk 1 DM (se forklaring), strikk til det

63 (69) 76 m til hvert forstykke.

gjenstår 16 m før halsen.
3.-4. p: Snu. Strikk 1 DM, strikk til det gjenstår 16 m før halsen

ERMENE

(inkludert dm).

Legg opp 68 (72) 72 (76) 80 m med mørk gammelrosa

Fortsett å strikke fram og tilbake på samme måte, over

LILLE LERKE på strømpep nr 2. Strikk rundt i vrangbord med

16 m færre for hver p, og med 1 DM først på p, til det siste

2 r, 2 vr i 1,5 cm. Skift til strømpep nr 3. Strikk 1 omgang

gang strikkes over 159 (165) 171 (181) 195 m.

r, øk samtidig 2 (0) 2 (2) 2 m jevnt fordelt = 70 (72)

Arbeidet er ca 5 (5) 6 (6) 7 cm høyere bak enn midt foran.

74 (78) 82 m. Strikk rundt i mønster etter diagram A, men 1.

Sett m fra hjelpetrådene tilbake på p = 345 (373) 401 (433)

m på omgangen strikkes hele tiden vr (= midt under ermet).

469 m. Strikk 1 p glattstrikk, fell samtidig 8 (12) 16 (24)

Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner. Etter

36 m jevnt fordelt = 337 (361) 385 (409) 433 m. Strikk 1 p med

diagrammet strikkes videre i striper, med vekselvis 1 cm kitt

mørk gammelrosa LILLE LERKE, deretter mønster etter

LILLE LERKE og 1 cm lys stålgrå LILLE LERKE.

diagram B, start ved raden for valgt størrelse, og fell som vist

Samtidig, når arbeidet måler 18 cm, økes 1 m på hver side

i diagrammet. Etter diagrammet gjenstår 193 (193) 217 (217)

av den vr m midt under ermet. Øk ved å løfte opp tråden

217 m.

før neste m til et kast som strikkes vridd r. De økte m strikkes

Skift til grå petrol LILLE LERKE og rundp nr 2. Strikk 1 p r, fell

forløpende inn i mønsteret. Gjenta økingen hver 6. (4.) 3. (3.)

samtidig 57 (53) 73 (69) 65 m jevnt fordelt = 136 (140) 144

2,5. cm ytterligere 4 (6) 8 (9) 10 ganger = 80 (86) 92 (98) 104

(148) 152 m. Strikk fram og tilbake i vrangbord med 2 r, 2 vr,

m. Når arbeidet måler 48 cm felles 13 (15) 17 (19) 21 m midt

og med 1 kantm i hver side, i 1 cm.

under ermet, med den vr m som den midterste av disse =

Fell av.

67 (71) 75 (79) 83 m.
Strikk et erme til på samme måte.
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KNAPPEKANTENE
Bruk grå petrol LILLE LERKE og p nr 2. Strikk opp ca 13 m per
5 cm langs venstre forkant og vrangborden oppe og nede,
innenfor 1 kantm. Det totale m-tallet må være delelig på 2+1.
Strikk fram og tilbake i vrangbord med 1 r, 1 vr (sett fra retten)
i 2 cm. Fell av.
Merk av til 9 knapphull på høyre forstykke: det øverste skal
være ved halskanten, det nederste ved vrangborden nederst,
og de øvrige plassert med jevne mellomrom mellom disse.
Strikk knappekant som på venstre forkant, men når kanten
måler 0,5 cm felles til knapphull ved merkene.
Knapphull (fra retten): Fell av 2 m. På neste p legges opp
2 nye m over de felte m.

MONTERING
Sy sammen under ermene.
Sy i knapper og sy eventuelt knapphullsting rundt
knapphullene (se bildeforklaring til høyre).

DIAGR A M A, B
A

Midt på ermet

LILLE LERKE: Dus gammelrosa
LILLE LERKE: Mørk gammelrosa
KIDSILK ERLE: Støvrosa

B

Fell 24 (24) 36 (36) 36 m
jevnt fordelt
Fell 24 (24) 24 (36) 36 m
jevnt fordelt
Fell 24 (24) 24 (36) 36 m
jevnt fordelt
Fell 24 (24) 24 (24) 36 m
jevnt fordelt
Fell 24 (24) 24 (24) 36 m
jevnt fordelt

Fell 12 (24) 24 (24) 24 m
jevnt fordelt

Fell 12 (24) 24 (24) 24 m
jevnt fordelt
S
M−L
XL−XXL

Gjenta

Gjenta
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

LILLE LERKE
53 % merinoull
47 % egyptisk bomull
Produsert i Italia

LILLE LERKE er et mykt og slitesterkt
helårsgarn i fin ull- og bomullsblanding,
og en tynnere utgave av LERKE. Her er et
godt garn til finere strikkeplagg og når ren
ull er for varmt. LILLE LERKE er supert til
topper, jumpere, kardigans, gensere og
kofter både til voksne og barn, og egner
seg til både strikking og hekling.
Vi anbefaler LILLE LERKE til alle typer
babyklær og babytepper også.
NB! Husk at du kan strikke med LILLE
LERKE og DALETTA etter samme
oppskrift.
NB! LILLE LERKE har to veiledende
strikkefastheter avhengig av bruksområdet og hvilken type plagg du strikker.
Husk at det er strikkefastheten som er
oppgitt i oppskriften du skal følge.

10

3

26
10

2,5

28
50 gram = ca 142 meter

•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet I: 26 masker i glattstrikk
på pinne nr 3 = 10 cm
Strikkefasthet II: 28 masker i glattstrikk
på pinne nr 2,5 = 10 cm
50 gram = ca 142 meter

KIDSILK

ERLE
56 % mohair
26 % silke, 18 % ull
Produsert i EU

KIDSILK ERLE er et luftig, børstet
mohairgarn i luksusklassen som blir
til lekre, florlette og myke plagg. Bruk
det enten alene eller prøv å strikke det
sammen med andre garnkvaliteter. Enten
lagt dobbelt, som mønstereffekt sammen
med et rundspunnet ullgarn eller Alpakka.
Husk at den oppgitte strikkefastheten er
veiledende, og du kan også strikke
KIDSILK ERLE tykkere pinner og få et
ennå lettere og luftigere resultat.
Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk
på pinne nr 5,5 = 10 cm

10

5,5

18
50 gram = ca 325 meter

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

50 gram = ca 325 meter
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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