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LERKE

321·10 RILLEKJOLE & KNAPPEJAKKE
DESIGN

Olaug Kleppe

GARN

LERKE 53% merinoull, 47% egyptisk bomull,
50 gram = ca 115 meter

STØRRELSER

6

(9-12) mnd 2-3

(4)
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PLAGGETS MÅL
Rillekjole
Overvidde ca
Hel lengde ca

44
35

(47)
(40)

53
46

(58)
(51)

cm
cm

Knappejakke
Overvidde ca
50
Hel lengde midt foran 13
Ermelengde ca
17

(54)
(15)
(19)

60
17
23

(65)
(19)
(27)

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Rillekjole
Kitt 2425

2

(3)

3

(4)

nøster

Knappejakke
Perlerosa 3811

2

(2)

3

(3)

nøster

TILBEHØR

Rillekjole 1 knapp
Knappejakke 1 knapp

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 4
Stor rundp nr 3,5
Heklenål nr 3,5

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4 = 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
st = stav, lm = luftmaske, kjm = kjedemaske

RILLEKJOLE
Legg opp 132 (144) 160 (176) m med kitt på rundp nr 3,5. Strikk
*1 omgang vr, 1 omgang r* (= rillestrikk), gjenta fra *-* i alt 5
ganger, strikk 1 omgang vr = 6 riller. Skift til p nr 4 og strikk glattstrikk rundt. Sett et merke rundt 2 m i hver side med 64 (70) 78
(86) m mellom merkem til for- og bakstykke.
Når det er strikket 1 (2,5) 3 (3,5) cm glattstrikk, felles 1 m på hver
side av merkem i hver side. Gjenta fellingene på hver 2,5. cm 8
(9) 10 (11) ganger = 96 (104) 116 (128) m og arbeidet måler ca
24 (28) 31 (34) cm.
Skift til p nr 3,5 og strikk rillestrikk 2 (2) 3 (4) cm.
Del arbeidet i hver side og midt foran, = 24 (26) 29 (32) m til
hvert forstykke og 48 (52) 58 (64) m til bakstykket.

HØYRE FORSTYKKE
= 24 (26) 29 (32) m.
Fortsett fram og tilbake med rillestrikk og fell til ermehull på hver
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2. p 2,1,1,1,1 (2,2,1,1,1) 3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1,1) m = 18 (19) 21 (23) m.
Strikk til ermehullet måler 5,5 (6) 7 (8) cm. Fell av 11 (12) 13 (14) m
til halsen og strikk videre til ermehullet måler 9 (10) 12 (13) cm.
Fell av de resterende 7 (7) 8 (9) m.

VENSTRE FORSTYKKE
Strikkes som det høyre, men speilvendt.

BAKSTYKKET
= 48 (52) 58 (64) m.
Strikk og fell til ermehull som på forstykkene = 36 (38) 42 (46).
Strikk til bakstykket måler 2 (2) 2,5 (3) cm kortere enn forstykket.
Fell av de midterste 22 (24) 26 (28) m til nakke.
Strikk hver side for seg. Fell av når bakstykket måler like langt
som forstykket.
Strikk den andre siden på samme måte.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene.

ermet = 32 (36) 42 (48) m.

Hekle fra retten med kitt og heklenål nr 3,5, 1 omgang kjm

Strikk et erme til på samme måte.

rundt ermehullene, innenfor den ytterste m. Hekle på samme
måten rundt halsåpningen og langs splitten midt foran.

RAGLAN

Hekle ett knapphull øverste i høyre side av splitten.

Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme og

Knapphull: Hekle 2 – 3 lm, hopp over 2 m.

venstre forstykke inn på samme rundp nr 4 = 160 (176) 200 (224) m.
Fortsett med glattstrikk og 2 m r (= rillestrikk) i hver side.
Sett et merke i hver sammenføyning = 4 merker.

KNAPPEJAKKE

Fell til raglan på 2. p (= retten) slik: Strikk 2 m vridd r sammen

Legg opp 112 (120) 132 (144) m med perlerosa på p nr 4. Strikk 1

før hvert merke og 2 m r sammen etter hvert merke (= 8 m

p r fra vrangen. Strikk glattstrikk fram og tilbake med 2 m r (=

felt). Gjenta fellingene hver 2. p til det er felt i alt 10 (11) 13 (15)

rillestrikk) i hver side. Strikk til arbeidet måler 5 (6) 7 (8) cm. På

ganger = 80 (88) 96 (104) m.

neste p fra retten, felles det til ermehull slik: Strikk 24 (26) 29

Strikk 1 p fra vrangen, på neste p fra retten felles slik:

(32) m, fell av 8 m, strikk 48 (52) 58 (64) m, fell av 8 m, strikk 24

Strikk 3 (2) 2 (3) r, *2 r sammen, 1 r*, gjenta fra *-* i alt 25 (28)

(26) 29 (32) m. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

31 (33) ganger, slutt med 2 (2) 1 (2) r = 55 (60) 65 (71) m.
Strikk 3 p r = 2 riller.

ERMENE

Fell av.

Legg opp 28 (30) 32 (34) m med perlerosa på strømpep nr 4.

Sy sammen under ermene.

Strikk 1 omgang vr og videre rundt i glattstrikk. Øk 2 m midt

Lag en hempe ved å hekle med perlerosa og hekle nål nr 3,5

under ermet hver 2,5. (2,5.) 2. (2.) cm i alt 6 (7) 9 (11) ganger

4-5 lm, som sys til øverst på høyre forkant. Sy i en knapp.

= 40 (44) 50 (56) m.
Strikk til ermet måler 17 (19) 23 (27) cm. Fell av 8 m midt under

22
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10
50g = ca 115m

LERKE
53 % merinoull
47 % egyptisk bomull
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•
•
•
•

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

Dale Lerke er et mykt og slitesterkt
helårsgarn i fin ull- og bomullsblanding. Dette er et godt alternativ
til finere strikkeplagg og når du synes
ren ull er for varmt. Dale Lerke er et
supert garnvalg til topper, jumpere,
kardigans, gensere og kofter både
til voksne og barn, og er like fint
til strikking og hekling.
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne nr 4 = 10 cm
50 gram = ca 115 meter
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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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