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318·01
DESIGN

PLAGGETS MÅL
Kjole
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde
Krage
Halsvidde ca

Kari Haugen

12
(24)
Liten (stor)

PINNEFORSLAG

36

50
42
21

(54)
(46)
(24)

26

(30) 		

GARNFORBRUK
Kjole m/erme
PURE ECO WOOL
Lys beige melert 1205 7
Kjole u/erme
PURE ECO WOOL
Lys grå melert 1202 6
Krage
PURE ECO FUR
Lys beige melert 1105 1

3,5

5

PURE ECO FUR

PURE ECO WOOL

K JOLE MED- OG UTEN ERMER
& LØS KR AGE

GARN
PURE ECO FUR 70% økologisk ull,
		25% alpakka, 5% polyamid,
50 gram = 55 meter
PURE ECO WOOL 70% økologisk
		ull, 30% alpakka, 50 gram = 112 meter
STØRRELSER
Krage

3,5+4

mnd

60
50
27

STRIKKEFASTHET
PURE ECO WOOL 26 m mønster A på p nr 4= 10 cm
PURE ECO WOOL 22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
PURE ECO FUR 9 m rillestrikk på p nr 8 = 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
FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
RILLESTRIKK FRAM OG TILBAKE:
Strikk r på alle p.

cm
cm
cm

RILLESTRIKK RUNDT:
Strikk 1 omgang vr, 1 omgang r, gjenta disse 2 omgangene.

cm

(8)

8

nøster

(7)

7

nøster

(1) 		

nøste

Rundp og strømpep nr 3,5 og 4
Heklenål nr 3,5. Rundp nr 8

TILBEHØR		3 knapper til kjole 18 mm - 2 til belte
Silkebånd til løs krage

K JOLE UTEN ERMER

Når det er strikket 2 (3) 4 cm mønster, felles 8 (10) 12 m av i
hver side til ermehull = 58 (62) 66 m til forstykke og 30 (32) 34
m til hver side av bakstykket.

SKJØRT
Legg opp 189 (210) 224 med lys grå melert
på rundp nr 3,5 og strikk 1 omgang rundt med 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 4 og strikk glattstrikk til arbeidet måler
30 (32) 34 cm. Strikk 1 omgang hvor det felles slik: *1 r, 2 m
r sammen, 2 r, 2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut

FORSTYKKET
= 58 (62) 66 m.
Fortsett med mønster fram og tilbake og fell til ermehull i hver
side hver 2. p 2,1,1 m = 50 (54) 58 m.
Den ytterste m i hver side er kantm og strikkes hele tiden r.

omgangen = 135 (150) 160 m.
Strikk videre fram og tilbake. La p begynne midt bak.
Strikk (= vrangen) mønster etter diagram A, samtidig som
det på første p felles 1 (4) 2 m jevnt fordelt = 134 (146) 158 m.

Når ermehullet måler 5 (5) 6 cm felles de midterste 28 (30)
32 m av til hals = 11 (12) 13 skulderm.
Strikk til ermehullet måler (10) 11 (12) cm. Fell av.
Strikk den andre siden på samme måte, men speivendt..
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BAKSTYKKET
= 30 (32) 34
Strikk og fell til ermehull som på forstykket.
Strikk til bakstykket måler 2 cm kortere enn forstykket.
Fell av de midterste (15) 16 (17) m til nakken.
= 11 (12) 13 skulderm.
Strikk til ermehullet måler (10) 11 (12) cm. Fell av.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt..

ERMEHULLS KANT
Strikk som halskanten.

MONTERING

Hekle med heklenål nr 3,5 en rad fm langs hver side

Sy sammen på skuldrene.

av åpningen bak.
Samtidig som det langs høyre side hekles 3 knapphull slik:

HALSKANT

Hekle 4 lm, hopp over 1 cm. Sy i knapper.

Strikk opp 10-11 m pr 5 cm med lys grå melert
på p nr 3,5 og strikk 1 omgang vr rundt halsåpningen.

BELTE

Strikk 1 p r fra vrangen. Fell av med r m.

Legg opp 180 (185) 190 m med lys grå melert
på p nr 4 og strikk 2 p r fram og tilbake.
Fell av med r m.
Lag hemper i hver side av kjolen slik: Sy et stort sting
et par ganger tilpasset bredden på beltet. Sy tett i tett med
knapphullsting rundt hempene.
Sy en knapp i hver ende av beltet til pynt.

K JOLE MED ERMER
Strikk på samme måte som kjole uten ermer, med
lys beige melert. I stedet for kanter rundt ermehullene, strikkes
ermer som sys i kjolen.

ERMET
Legg opp (38) 44 (44) m med lys beige melert
på p nr 4 og strikk mønster rundt etter diagram A til arbeidet
måler 5 (5,5) 6 cm. Tell ut fra midt på erme hvor diagrammet
begynner (når det ikke er nok m til en flettevridning strikkes m r).
Fortsett i glattstrikk og øk 2 m midt under ermet på hver 4. (6.)
4. cm 3 (2) 4 ganger = 44 (48) 52 m.
Strikk til ermet måler 21 (24) 27 cm. Strikk videre fram og tilbake
og fell til ermetopp i hver side på hver 2. p (4,2,1,4) 5,2,1,4,4
(6,2,1,4,4,4) m.
Fell av de resterende (22) 16 (10) m.
Strikk ett erme til på samme måte.
Sy i ermene.
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DIAGR A M

DIAGRAM

Gjenta

A

Midt
på
erme

Kantm

Gjenta
Kantm

1. p fra vrangen

LØS KR AGE
Legg opp 56 (67) m med lys beige melert på p nr 8.
Strikk fram og tilbake rillestrikk, samtidig som det på hver 4. p
felles 8 m jevnt fordelt i alt 4 (5) ganger = 24 (27) m. Strikk 2 p til.
Fell av.
Sy ett silkebånd i hver side.

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Sett 1 m på hjelpep foran arbeid, 2 vr, strikk m fra hjelpep r
Sett 2 m på hjelpep bak arbeid, 1 r, strikk m fra hjelpep vr
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DALE-GARN
INSTAGRAM: HOUSEOFYARN_NORWAY
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