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318·12 HEL DRESS OG TEPPE
DESIGN

Kari Haugen

GARN

DALE PURE ECO WOOL 70% Økologisk
ull, 30% Alpakka, 50 gram = 112 meter

STØRRELSER
Hel dress

0-3

PLAGGETS MÅL
Hel dress
Overvidde
Benlengde
Hel lengde ca
Ermelengde
Teppe

49
(53)
18
(20)
52
(56)
13
(15)
ca 72 x 82 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

(6)
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(18)

mnd

58
23
61
18

(62)
(26)
(65)
(21)

cm
cm
cm
cm
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GARNFORBRUK
Dress
Lys grå melert 1202
Teppe
Grå melert 1203

(6)

nøster

6 				

nøster

TILBEHØR

5

PINNEFORSLAG

Hel dress Rundp
og strømpep nr 3,5 og 4
Teppe Rundp nr 5

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
18 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
24 m mønster bærestykke
på p nr 4 = 10 cm
20 m i mønster teppe på p nr 5 = 10 cm

4

(4)

(5)

6

(6) knapper

HEL DRESS (318∙12)

sammen etter merkem = 4 m felt.

Begynn nederst med det ene benet. Legg opp 32 (36) 40 (40) m

Gjenta fellingene på hver 2. omg til det er felt i alt 2 (2) 3 (3) ganger

på strømpep nr 3,5 og strikk vrangbord rundt 2 r, 2 vr til arbeidet

= 108 (118) 128 (138) m.

måler 4 (4) 5 (5) cm.

Strikk til arbeidet fra skrittet måler 7 (8) 9 (10) cm. På neste omgang

Skift til strømpep nr 4, strikk glattstrikk, samtidig som m-tallet

felles 4 m midt bak.

reguleres på 1. omgang til 32 (35) 40 (41) m.

Strikk glattstrikk videre fram og tilbake. Når arbeidet fra skrittet

Sett ett merke i begynnelsen av omgangen (= innsiden av benet)

måler 19 (20) 21 (22) cm, felles i hver side til ermehull slik:

Videre økes 1 m på hver side av merket hver 1 cm (ca hver 3. omg)

Strikk 22 (24) 26 (28) m, fell 6 (7) 8 (9) m, strikk 48 (52) 56 (60) m,

i alt 13 (14) 15 (17) ganger = 58 (63) 70 (75) m. Strikk til benet måler

fell 6 (7) 8 (9) m, strikk 22 (24) 26 (28) m.

18 (20) 23 (26) cm.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

Strikk ett ben til på samme måte.
Sett begge bena inn på rundp nr 4, med økingene mot hverandre.
Omgangen begynner midt bak. Sett et merke rundt 2 m midt foran
og midt bak (= merkem). Fortsett med glattstrikk rundt og fell på 2.
omg ved å strikke 2 m vridd r sammen før merkem og 2 m r

ERMET
Legg opp 28 (28) 32 (32) m på strømpep nr 3,5 og strikk
vrangbord 2 r, 2 vr til arbeidet måler 4 (4) 5 (5) cm. Skift til
strømpep nr 4, strikk glattstrikk og øk på 1.
omg 2 (4) 2 (4) m jevnt fordelt = 30 (32) 34 (36) m.
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Knapphullskant
Høyre side jente/venstre side gutt.

DIAGR A M

Strikkes som knappekanten, med knapphull tilsvarende
merkene midt på kanten.
Knapphull: Strikk 2 m r sammen, 1 dobbelt kast, 2 m vridd r

DIAGRAM

sammen. På neste p strikkes 1 r, 1 vridd r i det doble kastet.

B

Sy i knapper.
Gjenta
Gjenta

A

TEPPET (318∙12)
Gjenta

Slutt
her

Gjenta

Sy sammen under ermene.

Legg opp 100 m på rundp nr 5 og strikk glattstrikk fram
og tilbake til arbeidet måler ca 70 cm.

Begynn
her

Fell av.
Kant rundt teppet
Strikk opp 598 m på rundp nr 5 rundt hele teppet. (Strikk opp 1 m

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Sett 2 m på hjelpep foran arbeidet,
strikk 2 r, strikk m fra hjelpep r

i hver m/p, langs kortsidene økes i tillegg 1 m etter hver 5. m)
Sett et merke i hvert hjørne.
Strikk mønster rundt etter Diagram B.
NB! For å få pene hjørner, økes det på 1. omgang 4 m på hver
side av hvert merke = 630 m.
Strikk til kanten måler ca 6 cm.

Videre økes 2 m midt under ermet hver 1,5 cm i alt 5 (6) 7 (8)
ganger = 40 (44) 48 (52) m. Strikk til ermet måler 13 (15) 18

Fell av med r og vr m.
Damp arbeidet i fasong under et fuktig klede.

(21) cm. Strikk 1 omg og fell 6 (7) 8 (9) m midt under ermet
til ermehull = 34 (37) 40 (43) m.
Strikk ett erme til på samme måte

RAGLAN
Sett bakstykke, erme, forstykke, erme og bakstykke inn
på samme rundp = 160 (174) 188 (202) m.
Strikk glattstrikk fram og tilbake med (1. p = retten).
Sett ett merke i hver sammenføyning = 4 merker.
På 3. p felles det til raglan ved å strikke 2 m vridd r sammen
før hvert merke og 2 m r sammen etter hvert merke = 8 m.
Gjenta fellingene hver 2. p til det er felt i alt 2 (3) 4 (5) ganger
= 144 (150) 156 (162) m. Strikk 2 p og øk på 2. p (= retten)
(8) 10 (12) 14 m jevnt fordelt = 152 (160) 168 (176) m. Strikk 1 p
fra vrangen.
Strikk mønster etter Diagram A.
Strikk 5 (6) 7 (8) p, på neste p strikkes 2 m vr sammen i alle
felt med 4 vr m.
NB! Det felles ikke over de 2 første og 2 siste vr m.
Fell videre 1 m i hvert felt med vr m på hver 6. (7.) 8. (9.) p
til det er strikket i alt 24 (28) 32 (36) p = 80 (84) 88 (92) m.
Skift til rundp nr 3,5 og strikk videre 2 r, 2 vr, samtidig som
det på 1. p felles 14 m jevnt fordelt = 66 (70) 74 (78) m.
Strikk halskanten måler 2,5 cm.
Fell av med r og vr m.

KNAPPEKANT BAK PÅ DRESSEN
Venstre side jente/høyre side gutt.
Strikk opp 11 m pr 5 cm på rundp nr 3,5 og strikk vrangbord
fram og tilbake 2 r, 2 vr til kanten måler 2 cm. Fell av med r og vr m
Merk av for 5 (5) 6 (6) knapper jevnt fordelt.
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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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