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LILLE LERKE BABYSETT

Gratulerer!
Du har valgt å strikke en klassiker fra
vårt rikholdige Dale-arkiv. Dermed kan
det hende at fargene som er brukt i
oppskrifta, har gått ut. Husk at du
finner mange fine alternative farger
i fargekartet på dalegarn.no.

PINNEFORSLAG

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
LILLE LERKE 53 % merinoull, 47 % bomull
50 gram = ca 142 meter

Stor rundp nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET 28 m på 3 = 10 cm
TILBEHØR
		

3 – 4 knapper til topp.
2 trykknapper og 2 knapper til skoene.

Slik finner du 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.

DESIGN

Kari Haugen
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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.
Se side 6
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TOPP
NB! Stolpen med rysjekant strikkes for seg og sys på til slutt.
FORSTYKKET
Legg opp (66) 70 (74) 78 (84) m på p nr 2,5 og strikk 3 p 1 r, 1 vr.
Bytt til p nr 3 og strikk rillestrikk, fram og tilbake, til arb måler
(15) 16 (17) 18,5 (20) cm. Fell til ermehull i hver side annenhver
p (3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1 (4,2,2,1,1) 4,2,2,1,1 (4,2,2,1,1,1) m = (48)
52 (54) 58 (62) m igjen. Fortsett rett opp til ermehullet, målt rett

Videre skal det felles 1 m i hver side hver 2. p (17) 17 (16) 16 (16)
ganger og deretter hver 4. p (0) 1 (2) 3 (4) ganger = (45) 49 (53)
57 (61) m igjen. Strikk til benet fra skrittet måler (7) 8 (9) 10 (11)
cm. Bytt til p nr 2,5 . Strikk 3 p 1 r, 1 vr. Fell av. Strikk den andre
delen likedan men speilvendt (forhøyningen bak på motsatt
side). Sy sammen buksa. Strikk opp (128) 136 (144) 152 (160)
m på en rundp eller strømpep nr 2,5 rundt kanten øverst. Strikk
6 cm 1 r, 1 vr. Fell av. Brett kanten dobbel mot vrangen og sy til,
men la det være igjen en åpning til å tre en strikk gjennom. Tre
en strikk i passe bredde gjennom løpegangen.

opp, måler (4) 5 (5,5) 5,5 (6) cm. Fell de midterste (16) 18 (20)
22 (24) m. Strikk hver side for seg slik: Fell 2,2,1,1 m annenhver
p til halsen. Fortsett uten å felle til ermehullet måler (9) 10 (11)
11,5 (12) cm. Fell av de siste (10) 11 (11) 12 (13) m.
BAKSTYKKET
Legg opp og strikk som forstykket til og med fellingene til
ermehull. Fortsett rett opp til bakstykket er 2 cm kortere enn
forstykket. Fell de midterste (22) 24 (26) 28 (30) m. Strikk hver
side for seg slik: Fell 2,1 m til nakken. Fortsett uten å felle til
bakstykket er like langt som forstykket. Fell av de siste (10) 11 (11)
12 (13) m.
MONTERING
Sy sammen for- og bakstykket i sidene og på skuldrene.
KANTER RUNDT HALSÅPNING OG ERMEHULL
Strikkes rundt. Bruk p nr 2,5 . Plukk/strikk opp 13 - 14 m pr.
5 cm hele veien rundt. Strikk 1 omg vr, 1 omg r og deretter
3 omg 1 r, 1 vr. Fell av i r og vr m.
STOLPE MED RYSJEKANT
Legg opp på p nr 3 (55) 61 (67) 73 (79) m. Strikk 1 p r fra vrangen
(rille) og (7) 7 (7) 9 (9) p glattstrikk. Bytt til p nr 2,5. Neste
p (på retten) strikkes 2 r sammen ut p og avslutt med 1 r =
28 (31) 34 (37) 40 m. Strikk rillestrikk 7 p (= 4 riller på retten). Skift
til p nr 3. Neste p (retten) strikkes 1 m vridd r i tråden mellom
2 m ut p = (55) 61 (67) 73 (79) m. Strikk (7) 7 (7) 9 (9) p glattstrikk
og 1 p vr (rille) på retten. Fell av. Sy fast stolpen midt foran,
fra halskanten og nedover, med noen sting på undersiden.
Sy på 3 - 4 knapper til pynt. Stolpen kan også strikkes kortere
om ønskelig, med ca halvparten av masketallet.

RILLESTRIKKET BUKSE
Buksa strikkes ovenfra og ned i to deler som sys sammen.
Legg opp (65) 69 (73) 77 (81) m på p nr 3 og strikk rillestrikk.
Etter 2 p skal buksa gjøres høyere bak: Strikk 6 m, snu og strikk
tilbake ut p. Strikk 12 m, snu og strikk tilbake ut p. Fortsett slik
med 6 m mer for hver gang det snues, til det i alt er snudd (4)
4 (5) 5 (6) ganger. For å unngå hull der hvor det snus, er det
lurt å ta første m løs av etter at det er snudd. Strikk til arb midt
foran måler (12) 13 (14) 15 (16) cm. Så skal det økes 1 m i hver
side hver 4. p (7) 8 (8) 9 (10) ganger = (79) 85 (89) 95 (101) m.
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RILLESTRIKKET LUE
Lua strikkes fram og tilbake. Legg opp (88) 96 (104) 112
m på p nr 2,5 og strikk 3 p 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3 og strikk
rillestrikk til arb måler (9) 10 (11) 12 cm. Neste p felles slik: Strikk
(1) 1 (1) 1 m r, * 2 m r sammen (9) 10 (11) 12 m r *, gjenta * - *
6 ganger til og avslutt med 2 m r sammen, (8) 9 (10) 11 m r.
Strikk 3 p uten å felle. Neste p felles slik: Strikk (1) 1 (1) 1 m r,
* 2 m r sammen, (8) 9 (10) 11 m r *, gjenta * - * 6 ganger til
og avslutt med (7) 8 (9) 10 m r. Strikk 3 p uten å felle. Neste
p felles som før med 1 m mindre mellom hver felling. Fortsett
slik til det 16 m igjen. Strikk 2 r sammen ut omg = 8 m igjen.
Klipp av tråden. Trekk en tråd gjennom m. Sy sammen lua fra
vrangen. Stram forsiktig tråden med de siste m slik at hullet
i toppen forsvinner. Fest endene godt.

SKO
Beg midt bak på sålen og legg opp (6) 8 m på p nr 2,5. Strikk
rettstrikk (riller) fram og tilbake og øk 1 m i beg av hver p til
det er (10) 12 m. Strikk videre til sålen måler (7) 8 cm. Klipp
av tråden. Beg midt bak og strikk opp langs sidekanten (27)
32 m, strikk r over m midt foran, strikk opp (27) 32 m langs
den andre siden = (64) 76 m. Strikk (2,5) 3,5 cm rettstrikk
fram og tilbake over alle m. Klipp av tråden. Strikk over
de midterste (10) 12 m samtidig som det strikkes sammen med
sidekantene ved å strikke 1 m fra sidekanten sammen med
første m av midtm i beg av hver p (7) 8 ganger i hver side. Fell
av de resterende m med r m. Sy sammen skoen bak. Hekle fra
rettsiden en picot-kant rundt kanten.
PICOT-KANT
* 1 fm, hopp over 1 m, i neste m hekles 1 kjm, 3 lm, 1 kjm
i samme m *, gjenta * - *.
STROPP
Legg opp på p nr 2,5 (11) 13 m. Strikk 4 p rettstrikk. Fell av.
Hekle picot-kant rundt stroppen. Sy den fast på innsiden
av skoen. Sy i en trykknapp. Fest en knapp til pynt på oversiden
av stroppen (der hvor trykknappen er).

4

Garn brukt
i denne oppskriften

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

LILLE LERKE er et mykt og slitesterkt
helårsgarn i fin merino-bomulls-blend, 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! 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.
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50 gram = ca 142 meter
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Ullvugge 30 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Vanlige forkortelser
• frg = farge • m=maske
• r = rett • vr = vrang
• omg = omgang(er)
• p = pinner • arb = arb
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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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