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293-02
MALIN HENTESETT

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
BABY ULL 100 % superwash merino,
50 gram = ca 165 meter

DESIGN

Anne-Kirsti Espenes

STØRRELSER

(3)

6-9

(12)

24

(36)

mnd

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Lengde jakke
Ermelengde
Benlengde

(50)
(25)
(14)
(18)

55
27
17
20

(59)
(29)
(19)
(23)

63
32
22
27

(68)
(35)
(25)
(31)

cm
cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Jakke
Kitt 2425
(150) 150 (200) 200 (250) g
Bukse
Halvbleket hvit 0017 (100) 150 (150) 200 (250) g
Lue
Halvbleket hvit 0017 50 g alle str

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

Nr 2 ½ og 3

TILBEHØR
		

3 knapper til jakken,
2 knapper til buksen

STRIKKEFASTHET

28 m på p nr 3 = 10 cm

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.
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

Se side 5

© 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.
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NB! I mønsteret forekommer m som er strikket vridd r.
På vrangen blir dette vridd vr. En grei måte å strikke vridd vr,
er å vri m på venstre p før den strikkes vr.

JA KKE
FOR - OG BAKSTYKKET
Legg opp (149) 161 (173) 185 (197) m på p nr 2 ½. Strikk Mønster
A, Mønster B og Mønster C. Etter 8 p bytt til p nr 3. Når arb
måler (15) 16 (17) 19 (21) cm og neste p er en p fra vrangen, skal
det felles til ermehull: Strikk (34) 37 (40) 43 (46) m, fell 10 m,
strikk (61) 67 (73) 79 (85) m, fell 10 m, strikk (34) 37 (40) 43 (46)
m. Legg arb til side mens ermene strikkes.

HØYRE ERME
Strikkes fram og tilbake. Legg opp (38) 40 (42) 44 (46)
m på p nr 2 ½. Strikk Mønster D. Etter 8 p skal det byttes til
p nr 3, og det skal økes 1 m i hver side hver 1 ½ cm (8) 9 (10)
11 (12) ganger = (54) 58 (62) 66 (70) m. I str 3 mnd og 6-9 mnd
gjøres første øking med en gang etter pinneskifte. Nye m tas
med i mønsteret. Fortsett uten å øke til ermet måler (14) 17 (19)
22 (25) cm og neste p er en p fra vrangen. Strikk 1 p fra vrangen
hvor det felles 5 m i hver side.

VENSTRE ERME
Strikkes som det høyre, men strikk Mønster E.

BÆRESTYKKET
Sett alle deler inn på samme rundp = Høyre forstykke + høyre
erme + bakstykke + venstre erme + venstre fortstykke = (217)
237 (257) 277 (297) m. Sett en merketråd der hvor delene møtes
= 4 tråder. Fortsett med mønster som før, men der hvor delene
møtes skal det strikkes fletter slik (første p fra retten): Strikk
til 3 m før første merketråd, strikk Mønster F, strikk til andre
merketråd, strikk Mønster G, strikk til tredje merketråd, strikk

MONTERING
Sy sammen ermene. Lag 1 - 2 hemper øverst, midt foran.
Stolpene, det vil si flettene, skal ligge inntil hverandre (ikke oppå
hverandre). Sy i 3 knapper.

BUKSE

Mønster F, strikk til fjerde merketråd, strikk Mønster G, strikk ut p.
Fortsett slik, men på 3. p begynner raglanfellingen: Før Mønster

HØYRE BEN

G og Mønster F strikkes 2 m vridd r sammen. Etter Mønster

Begynn nederst på det ene benet og strikk rundt. Legg opp

G og Mønster F strikkes 2 m r sammen = 8 m felt. Fortsett

på p nr 2 ½ (40) 44 (48) 52 (54) m. Strikk 1 r, 1vr (2) 2 ½ (2 ½)

å felle slik annenhver p (hver p på retten) til det er felt (12) 13 (14)

3 (3 ½) cm. Strikk 1 omg r hvor det økes jevnt fordelt til (56)

15 (16) ganger. Strikk 1 p på vrangen og fell samtidig 2 m i hver

60 (64) 70 (74) m. Bytt til tykkere p. Omg beg på innsiden

av de 2 flettene midt foran ved å strikke 2 vr sammen 2 ganger.

av benet. Strikk (7) 7 (8) 9 (10) m glattstrikk, Mønster H,

Sett (7) 8 (9) 10 (11) m i hver side (= midt foran) på en tråd.

(22) 26 (28) 32 (34) m glattstrikk, Mønster I, (7) 7 (8) 9 (10)

Fortsett med raglanfelling samtidig som det felles til halsen

m glattstrikk. Fortsett slik men øk 1 m først og sist på omg

annenhver p i hver side 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og videre 1 m til

ca hver (1 ½) 1 ½ (1 ½) 2 (2) cm (8) 9 (10) 10 (11) ganger = (72)

halsfellingen møter raglanfellingen.

78 (84) 90 (96) m. Fortsett uten å øke til oppgitt benlengde.
Legg arb til side mens det andre benet strikkes.

HALSKANT
Flytt de resterende m og m som ble satt på en tråd over

VENSTRE BEN

på en p nr 2 ½ og strikk opp 2-3 m pr cm der det ble felt til

Strikkes som det høyre, men strikk Mønster I foran og Mønster

halsen. Strikk 7 p rettstrikk og fell på første p 2 m i hver flette ved

H bak slik at flettene blir speilvendt i forhold til det første benet.

å strikke 2 m sammen 2 ganger. Fell av.

Sett begge bena inn på en rundp med økingene mot hverandre
= (144) 156 (168) 180 (192) m.
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Fortsett rundt med glattstrikk og fletter samtidig som det felles
1 m på hver side av 2 midtm midt foran og midt bak 5 ganger =
(124) 136 (148) 160 (172) m igjen. Fellingene gjøres ved å strikke
2 m vridd r sammen før midtm og 2 m r sammen etter midtm.
Fortsett uten å felle til buksen fra skrittet måler (18) 20 (21)
22 (23) cm. Fell 8 m jevnt fordelt = (116) 128 (140) 152 (164) m.
Bytt til p nr 2 ½. Strikk 1 r, 1 vr (4) 4 ½ (5) 5 ½ (6) cm. Fell av med
r og vr m.

LUE
Strikkes rundt. Legg opp på p nr 2 ½ (90) 96 (102) 108 (114) m.
Strikk 1 r, 1 vr (2 ½) 2 ½ (3) 3 (3) cm. Øk jevnt fordelt til (96) 104
(112) 120 (128) m. Bytt til tykkere p og strikk slik: (7) 8 (9) 10 (10)
11 m glattstrikk *Mønster H, (14) 16 (18) 20 (22) m glattstrikk*,
strikk *-* 2 ganger til og avslutt med Mønster H og (7) 8 (9)
10 (11) m glattstrikk. Det skal bli 4 fletter med glattstrikk mellom,
og omg begynner midt i et glattstrikket felt. Fortsett slik til lua

HØYRE SELE

måler (10) 11 (12) 13 (14) cm. Neste omg felles slik: Før hver

Legg opp 10 m på p nr 3. Strikk Mønstr J til selen måler (19)

flette (Mønster H)) strikkes 2 m vridd r sammen. Etter hver flette

21 (23) 25 (27) cm eller til ønsket lengde. Fell av.

strikkes 2 m r sammen = 8 m felt. Gjenta denne fellingen hver 3.
p 2 ganger, så annenhver p til det er 40 m igjen, dvs de 4 flettene.

VENSTRE SELE

Fortsett å felle annenhver omg slik: Først strikkes 2 r sammen

Strikkes som den høyre men følg Mønster K. Sy selene
på bakstykket med passe mellomrom. Sy eller hekle 2 hemper
med passe mellomrom foran på buksen. Sy en knapp på hver sele.

2 ganger midt i de 4 flettene = 32 m. (Fra nå av krysses/flettes ikke
m.) Neste gang strikkes 2 r sammen 1 gang midt i hver av flettene
= 28 m. Strikk 1 omg til og deretter 2 r sammen ut neste omg. Trekk
tråden gjennom restm og fest godt.

DIAGRAM A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Mønster F
Gjenta

Gjenta

Gjenta

Mønster E

Gjenta

Mønster D

Mønster C
Gjenta

Mønster A

Mønster G
Gjenta

Gjenta

Mønster B

Mønster I

24
12

Mønster K
Gjenta

3

36

6−9

Strikkes (11) 13 (14) 15 (16) ganger

Strikkes (11) 13 (14) 15 (16) ganger

6−9

36
24
12
3

Midt
bak

Mønster J
Gjenta

Mønster H

Gjenta

Gjenta

Gjenta

Gjenta

= r på retten, vr på vrangen
= vr på retten, r på vrangen
= Vridd rett
= Sett 2 m på en hjelpep foran arb.
Strikk 2 r. Strikk m på hjelpep r.
= Sett 2 m på en hjelpep bak arb.
Strikk 2 r. Strikk m på hjelpep r.
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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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3

26
10

2,5

28
50 gram = ca 142 meter

•
•
•
•

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
• beg= begynn
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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

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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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