
D A L E  G A R ND A L E  G A R N
        

DALE ALPAKKA
LERKE
LILLE LERKE
COTINGA
GULLFASAN
MONJITA
PÅFUGL
VIPE

www.dalegarn.no

N
R

 2
78

DAME



2 3

Forside: 27806 • Monjita/ Påfugl • XS - XXL • Kjole • 27816 • Vipe/ Gullfasan • XS - XXL • Design: Olaug Kleppe

DALE GARN
Nr 278

DAME  

Her finner du lekre, elegante 
design hvor mange av dem er 

lette å strikke. Farger er inspirert 
av vårens og sommerens 

gylne fargepalett. 

Dale Garn 
Kvalitet fra naturen siden 1879. 

www.dalegarn.no 

 

27802 • Vipe/ Gullfasan • XS - XL • Daledesign 

27801 • Vipe/ Gullfasan • S - XL • Daledesign
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27807 • Gullfasan • XS - XXXL • Design: Olaug Kleppe 27816 • Vipe/ Gullfasan • XS - XXL • Design: Olaug Kleppe
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27815 • Gullfasan • XXS - XXL  • Design: Olaug Kleppe 27814 • Alpakka/ Gullfasan • XS - XXL • Design: Olaug Kleppe
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27804 • Vipe • XS - XXL • Daledesign 27804 • Lille Lerke • XS - XXL  • Daledesign
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27803 • Lerke • XS - XXL • Daledesign 27804 • Vipe • XS - XXL • Daledesign
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27809 • Vipe/ Gullfasan • XS - XL • Design: Kari Haugen   
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27813 • Lille Lerke • XXS - XXL • Design: Olaug Kleppe
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27802 • Vipe/ Gullfasan • XS - XL • Daledesign
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27813 • Lille Lerke • XXS - XXL • Design: Olaug Kleppe

27805 • Vipe • XS - XXXL • Daledesign27805 • Vipe • XS - XXXL • Daledesign
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27812 • Påfugl • XXS - XL • Daledesign 27811 • Cotinga/ Påfugl • XXS - XXL • Daledesign
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27810 • Vipe • XS - L • Design: Kari Haugen
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27810 • Vipe • XS - L • Design: Kari Haugen
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27808 • Lerke • XS - XL • Design: Kari Haugen
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Kun Dale Garn skal brukes til 
Dale Garns design. 
Designene er utviklet spesielt for 
våre garnkvaliteter og kun når disse 
brukes oppnås det beste resultat.

Les alltid gjennom oppskriften før du 
begynner å strikke, for å få en generell
forståelse av fremgangsmåten som er 
brukt.

STRIKKEFASTHET
For at plagget du strikker skal få 
riktige mål og fasong, er det viktig at 
strikkefastheten overholdes. Strikker du 
løsere enn den angitte strikkefastheten 
vil plagget bli større enn målene i 
oppskriften, strikker du fastere vil 
plagget bli mindre. 

Strikk en prøvelapp. Antall masker pr 
10 cm skal stemme med oppskriftens 
strikkefasthet. Dersom du har færre 
masker enn oppgitt (= du strikker for 
løst) skift til tynnere pinner. Hvis du 
har flere masker (= du strikker for fast) 
skift til tykkere pinner.

Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.
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27801
DESIGN: DALE GARN 
VIPE og GULLFASAN

GENSER

Størrelse: (S) M (L) XL 

Mål:  
Overvidde: (88) 95 (102) 109 cm
Lengde: (60) 62 (64) 66 cm
Ermelengde: (46) 47 (48) 49 cm 

Fargeforslag:
Frg 1: 5630 Lys grå     Vipe
Frg 2: 4911 Sølv         Gullfasan

Garnforbruk: 
Frg 1: (400) 450 (500) 550 g  
Frg 2: (350) 400 (450) 500 g

Pinneforslag: P nr 4 eller 4 ½ 

Strikkefasthet: 
17 m glattstrikk = 10 cm

Legg opp med 1 tråd frg 1 + 1 tråd frg 
2 (158) 170 (182) 194 m og strikk rundt 
1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr = 2 riller. 
Sett et merke i hver side med (79) 85 
(91) 97 m til hver del. Videre strikkes 
rundt Mønster A og deretter glattstrikk. 
Når arb måler ca (16) 17 (18) 19 cm, 
skal det felles i sidene. (Dersom felling 
kommer midt i hullrad, må fellingen 
gjøres like før eller etter hullraden, for 
å unngå feil i maskeantallet.) Fell 1 m 
på hver side av merketrådene = 4 m 
felt. Gjenta denne fellingen etter 6 cm 
1 gang til = (150) 162 (174) 186 m på 
omg og (75) 81 (87) 93 m til hver del. 
Etter Mønster A skal det fortsettes rundt 
i glattstrikk til arb måler (42) 43 (44) 45 
cm. På neste omg felles det (3) 3 (4) 4 
m før og etter hvert sidemerke = (6) 6 
(8) 8 m felt i hver side og (69) 75 (79) 
85 m igjen til hver del. Videre strikkes 
hver del hver for seg.
Forstykke:
Fortsett fram og tilbake, men det 
skal nå strikkes vr på retten og r på 
vrangen slik at forsiden blir med den 
vrangstrikkete siden ut. Fell til ermehull 
i hver side i beg av hver p 1 m (6) 7 
(7) 7 ganger = (57) 61 (65) 71 m igjen. 
Fortsett uten å felle til arb måler (55) 
57 (58) 60 cm. Fell de midterste (15) 
17 (17) 19 m. Strikk hver side for seg 
og fell til halsen annenhver p 2 m 2 
ganger og 1 m 3 ganger = (14) 15 (17) 
19 m igjen til skulder. Men, når arb 
måler (18) 19 (20) 21 cm fra delingen 
i sidene, skal skulderen skrås: Fell 
ytterst mot skulderen, annenhver p, (5) 
5 (5) 6 m 2 ganger og til slutt (4) 5 (7) 
7 m. Strikk andre side på samme måte, 
men motsatt.
Bakstykke:
Fortsett fram og tilbake og fell til ermehull 

som på forstykket. 
Strikk til bakstykket 
når skråfellingen 
på skulderen på 
forstykket. Fell de 
midterste (23) 25 (25) 
27 m. Strikk hver side 
for seg og fell til nakken 
2 m 1 gang og 1 m 1 
gang samtidig som 
skulderen skrås som 
på forstykket. Strikk 
andre side på samme 
måte, men motsatt.
Ermer:
Legg opp med 1 tråd 
frg 1 + 1 tråd frg 2 
(35) 37 (39) 41 m og 
strikk rundt 1 omg vr, 
1 omg r, 1 omg vr = 
2 riller. Strikk rundt 
Mønster A, beg ved 

A

beg her
på ermene
alle str

 = r 
 = vr
 = 1 kast
 = 2 m r sammen

pil for ermene og strikk de siste 11 
omg av mønsteret, deretter strikkes 
hele Mønster A 1 gang. Øk hele tiden 
1 m i beg og slutten av omg med 2 m 
mellom ca hver 3. cm 15 ganger = (65) 
67 (69) 71 m. (Dersom øking kommer 
midt i hullrad, må økingen gjøres like 
før eller etter hullraden, for å unngå 
feil i maskeantallet.) Etter Mønster A, 
fortsett med glattstrikk til arb måler 
oppgitt lengde. Fell (6) 6 (8) 8 m midt 
under ermet. Strikk videre fram og 
tilbake men nå skal det strikkes vr på 
retten og r på vrangen slik at forsiden 
på ermet blir med den vrangstrikkete 
siden ut. Fell samtidig til ermetopp slik:  
Fell 2 m i beg av hver p 2 ganger i hver 
side, deretter 1 m i beg av hver p til det 
står igjen (14) 15 (17) 19 m.  Fell så 2 
m i beg av hver p 2 ganger i hver side. 
Fell av de siste (6) 7 (9) 11 m. 
Montering:
Sy sammen på skuldrene. 
Halskant:
Begynn på høyre skulderen. Strikk  
opp ca 8 m pr 5 cm rundt halsen = 1 
omg r. Strikk rundt 1 omg vr, 1 omg r, 
1 omg vr. Fell passe løst av på neste 
omg med r m. 
Sy i ermene: Fest midt på ermet midt 
på skulderen og midt under ermet 
i ermehullets underkant, beg på 
skulderen og sy hver side for seg.
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27802
DESIGN: DALE GARN 
VIPE og GULLFASAN

GENSERKJOLE eller LANG GENSER

Størrelser: (XS) S (M) L (XL) 

Målene er tatt når plagget ligger flatt 
uten å strekke. 

Genserkjole:
Overvidde:(93) 103 (113) 123 (133) cm
Lengde, foran: (71) 73 (75) 77 (79) cm
Lengde, bak: (76) 78 (80) 82 (84) cm
Ermelengde: (42) 43 (44) 45 (46) cm
Lang genser:
Overvidde:(93) 103 (113) 123 (133) cm
Lengde, foran: (61) 63 (65) 67 (69) cm
Lengde, bak: (66) 68 (70) 72 (74) cm
Ermelengde: (42) 43 (44) 45 (46) cm

Fargeforslag: 
Genserkjole:
Frg 1: 2214 Korngul    Vipe
Frg 2: 2633 Gull                Gullfasan
Lang genser: 
Frg 1: 3607 Mørk korall    Vipe
Frg 2: 2633 Gull        Gullfasan 

Garnforbruk:
Genserkjole: 
Frg 1: (500) 550 (600) 650 (700) g 
Frg 2: (500) 550 (600) 650 (700) g
Lang genser: 
Frg 1: (450) 500 (550) 600 (650) g 
Frg 2: (450) 500 (550) 600 (650) g

Pinneforslag: P nr 6
Strikkefasthet: 16 m rillestrikk = 10 cm

Forstykket: 
Legg opp med 1 tråd frg 1 + 1 tråd frg 2 
(74) 82 (90) 98 (106) m. Strikk fram og 
tilbake 2 r, 2 vr til vrborden måler 5 cm. 
Fortsett å strikke r fram og tilbake alle 
p = riller. Strikk til arb måler 

Genserkjole: (69) 71 (73) 75 (77) cm
Lang genser: (59) 61 (63) 65 (67) cm 
og fell av de midterste 28 m til hals og 
strikk hver side ferdig hver for seg. Fell 
videre av for halsen på annen hver p 
2,1 m = (20) 24 (28) 32 (36) m igjen 
til skulder. Strikk til arb måler oppgitt 
lengde og fell av. Strikk andre side på 
samme måte, men motsatt.
Bakstykket: 
Legg opp og strikk på samme måte 
som forstykket, men det skal ikke felles 
for nakke. Fell av når arb måler oppgitt 
lengde = 5 cm lengre enn forstykket.
Ermer: 
Legg opp med 1 tråd frg 1 + 1 tråd frg 
2 (32) 32 (32) 36 (36) m. Strikk fram 
og tilbake 2 r, 2 vr til vrborden måler 5 
cm. Fortsett å strikke r fram og tilbake 
alle p = riller. Øk 1 m i beg og slutten 
av p innenfor 1 kantm (12) 13 (14) 13 
(14) ganger ca hver 2 ½ cm = (56) 58 
(60) 62 (64) m. Fell av når ermet måler 
oppgitt lengde. 
Montering: 
Sy sammen på skuldrene. 
Sy i ermene: Fest midt på ermet midt 
på skulderen og sy hver side til for- og 
bakstykket. Sy ermet sammen midt 
under kant-i-kant opp til ermehullet. 
Fortsett ned langs siden, kant i kant, til 
vrangbordens begynnelse. Det blir en 
splitt i siden på ca 10 cm. Sy sammen 
andre siden på samme måte.

27803
DESIGN: DALE GARN 
LERKE

GENSER

Størrelser: (S) M (L) XL (XXL)

Mål:
Overvidde: (87) 93 (98) 104 (109) cm
Lengde: (57) 59  (61) 63 (65) cm
Ermelengde: (43) 45 (47) 49 (50) cm

Fargeforslag: 0017 Hvit 

Garnforbruk: (400) 450 (500) 550 (600) g 

Pinneforslag: Rundp og strømpep nr 
3 eller 3 ½ 
Strikkefasthet: 22 m glattstrikk = 10 cm
 
For- og bakstykket: 
Legg opp på rundp nr 3 (192) 204 
(216) 228 (240) m. Strikk 1 omg vr, 1 
omg r, 1 omg vr. Skift til p nr 3 ½. Strikk 
glattstrikk 7 cm. Sett et merke der omg 
beg og etter (96) 102 (108) 114 (120) 
m = sidemerker. Fell nå 1 m før og 
etter hvert merke, med 2 m mellom, 
ca hver (3) 3 ½ (3 ½) 4 (4) cm, i alt 
5 ganger. Strikk 2 cm og øk nå som 
man felte til (96) 102 (108) 114 (120) 
m mellom merkene. Strikk til arb måler 
(37) 38 (39) 40 (41) cm. Del nå arb ved 
merkene og strikk fram og tilbake for-
og bakstykke hver for seg.
Bakstykket: 
Fell 4 m først og sist på p. Fell videre 
i beg av hver p 2,2,1,1,1 m. Strikk til 
arb måler 3 cm før hel lengde. Fell 
de midterste (38) 38 (38) 40 (40) m 
til nakke. Strikk hver side for seg. Fell 
ved nakken annen hver p 2,1 m. Strikk 
til hel lengde. Fell av. Strikk andre 
siden på samme måte, men motsatt.
Forstykke: 
Fell til ermehull som for bakstykket, og 
strikk til arb måler (8) 9 (9) 9 (9) cm 
før hel lengde. Fell de midterste (16) 
16 (16) 18 (18) m til hals. Strikk hver 
side for seg. Fell ved halsen annen 
hver p 3,2,2,2,1,1,1,1,1 m. Strikk til hel 
lengde. Fell av. Strikk andre siden på 
samme måte, men motsatt. 
Ermer: 
Legg opp på strømpep nr 3 (64) 64 (68) 
68 (72) m. Strikk 1 omg vr, 1 omg r, 1 
omg vr, 1 omg r. Skift til p nr 3 ½. Strikk 
Mønster A, beg som vist. Strikk (12) 13 
(14) 14 (15) cm. Øk nå 1 m først og sist 
på omg, med 2 m mellom, ca hver (4) 
4 (4 ½) 3 ½ (4) cm i alt (6) 6 (6) 8 (8) 
ganger til (76) 76 (80) 84 (84) m. Strikk 
de økte m 1 r, 1 vr til hel rapport. Strikk 
til oppgitt lengde. Fell 4 m først og sist 
på omg. Strikk videre fram og tilbake. 
Fell først og sist på  annen hver p 3,2 
m. Videre felles 1 m først og sist på p 
(13) 14 (14) 15 (15) ganger. Fell så 2 
m, 2 ganger. Fell av de resterende m.
Montering: 
Sy sammen på skuldrene. Sy i ermene: 
Fest midt på ermet midt på skulderen 
og midt under ermet i ermehullets 
underkant, beg på skulderen og sy 
hver side for seg.
Halskant: 
Strikk opp m med p nr 3 ca 13  m pr 



3

5 cm rundt halsen. Strikk 1 omg vr, 1 
omg r, videre strikkes 3. og 4. omg i 
Mønster A. Strikk 1 omg vr. Fell passe 
løst av med r m.

A
gjenta

gjenta
Beg herAvslutt her

avslutt slik
øverst på erme

                                  
 = R på retten, vr på vrangen
 = Vr på retten, r på vrangen
 = Strikk andre m på p vridd r bakom den første, strikk den 

første m r og ta begge m av p samtidig
 = 2 r sammen
 = 1 kast
 = Ta 1 m rett løs av, strikk neste m r, trekk den løse m 

over
 = 1 m vridd r 

27804
DESIGN: DALE GARN
VIPE eller LILLE LERKE

TOPP og TUNIKA 

Størrelser: (XS-S) M-L (XL-XXL)

Mål:
Topp:
Overvidde: (103) 118 (133) cm
Lengde: (68) 70 (72) cm 
Tunika:
Overvidde: (103) 118 (133) cm
Lengde: (78) 80 (82) cm 

Fargeforslag:
Topp I:
Frg 1: 2631 Beige    Vipe
Frg 2: 2214 Korngul    Vipe
Frg 3: 3041 Mørk beige    Vipe
Topp II:
Frg 1: 0017 Hvit                    Lille Lerke
Tunika:
Frg 1: 0090 Sort    Vipe

Garnforbruk:
Topp I:
Frg 1: (200) 250 (250) g
Frg 2: (150) 150 (200) g
Frg 3: (100) 100 (150) g  
Topp II:
(300) 350 (400) g
Tunika: 
(500) 500 (550) g

Pinneforslag: 
Vipe: P nr 4
Lille Lerke: P nr 5 

Strikkefasthet:
23 m Havskum mønster = 10 cm

Stripemønster Topp I:
* 24 omg frg 1, 16 omg frg 2, 8 omg frg 
3 *. Gjenta fra * til * hele tiden.

TOPP og TUNIKA
For-og bakstykket:
Legg opp med frg 1 (238) 272 (306) 
m. Sett et merke i hver side med 
(119) 136 (153) m til hver del. Strikk 
rundt Mønster Havskum, + evt 
Stripemønster for topp I, til arb måler:   
Topp: (42) 43 (44) cm 
Tunika: (52) 53 (54) cm
Del arb i sidene og strikk hver del ferdig 
for seg. Pass på å slutte passe sted 
i mønsteret slik at 3.omg i mønsteret 
strikkes fra retten når det nå skal 
strikkes fram og tilbake.
Forstykket:
Fortsett fram og tilbake med mønster, 
og evt stripemønster, som før til arb 

gj
en

ta

Mønster Havskum

 = r på retten, vr på vrangen
 = vr på retten, r på vrangen
 = kast
 = 2 r sammen

måler:
Topp: (58) 60 (62) cm 
Tunika: (68) 70 (72) cm
Fell av de midterste (51) 68 (51) 
m til hals. (Det felles av samme 
maskeantall for minste og største str 
og det felles av flere m for str M-L pga 
Havskummønsteret skal stemme.)
Strikk hver del ferdig for seg og 
fortsett med mønster som før over de 
resterende (34) 34 (51) m til skulder til 
arb måler hel lengde. Fell av etter 1 p 
med rille på retten. Strikk andre side 
på samme måte men motsatt.
Bakstykket:
Strikk fram og tilbake som på forstykket 
og fell av når bakstykket har samme 
lengde som forstykket. (Det felles ikke 
til nakke).
Montering:
Sy pent sammen på skuldrene.

27805
DESIGN: DALE GARN 
VIPE

LANG TOPP 

Størrelser: (XS) S (M) L (XL) XXL (3XL)

Mål:
Overvidde: (79) 85 (90) 96 (101) 107 (112) cm
Lengde foran: (56) 58 (60) 62 (64) 66 (68) cm 
Lengde bak: (59) 61 (63) 65 (67) 69 (71) cm 
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Fargeforslag: 
3041 Mørk beige
8643 Oliven

Garnforbruk:
(200) 250 (250) 300 (300) 350 (350) g

Pinneforslag: P nr 5
Strikkefasthet: 18 m rillestrikk = 10 cm

Tilbehør: Om ønskelig, små perler til 
pynt rundt halsen

Forstykket:
Legg opp (71) 76 (81) 86 (91) 96 (101) 
m. Strikk fram og tilbake r alle p = riller. 
Strikk til arb måler (38) 39 (40) 41 (42) 
43 (44) cm og fell for ermehull i hver 
side i beg av hver p (3,2,2,2,1,1,1) 
3,2,2,2,1,1,1,1 (4,2,2,2,1,1,1,1) 
4,3,3,2,1,1,1 (4,3,3,2,1,1,1,1) 
4,3,2,2,2,1,1,1,1 (4,3,3,2,2,1,1,1,1) 
m = (47) 50 (53) 56 (59) 62 (65) m 
igjen. MEN når arb måler 3 cm fra 
første felling, felles det for halsen de 
midterste (7) 8 (9) 10 (11) 12 (13) m. 
Strikk hver del ferdig hver for seg, og 
fell videre for halsen (samtidig som 
ermehullsfellingene fortsettes som før) 
på annen hver p 4,2,1,1,1 m til alle str. 
Fell så 1 m (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) ganger 
= (10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) m igjen 
til skulder. Fell av når arb måler hel 
lengde. Strikk andre side på samme 
måte men motsatt.  
Bakstykket:
Legg opp og strikk fram og tilbake som 
til forstykket.  Strikk til arb måler (41) 
42 (43) 44 (45) 46 (47) cm og fell for 
ermehull i hver side på samme måte 
som på forstykket. Når arb måler (55) 
57 (59) 61 (63) 65 (67) cm , felles de 
midterste (17) 18 (19) 20 (21) 22 (23)  
m for nakken. Strikk hver side for seg 
og fell videre ved nakkesiden annen 
hver p (2,2,1) 3,2,1 (3,2,1) 3,2,1,1 
(3,2,1,1) 3,2,2,1 (3,2,2,1) m. Fell av 
når arb måler hel lengde. Strikk andre 
side på samme måte men motsatt.  
Montering: 
Sy sammen på skuldrene.  
Sy sammen ned langs sidene, men la 
det stå igjen ca 10 cm til splitt nederst, 
målt fra bakstykket og opp.  

Sy perler rundt halsen om ønskelig, se 
mørk beige topp.

27806
DESIGN: OLAUG KLEPPE
PÅFUGL og MONJITA
GULLFASAN (belte)

KÅPE og BELTE m/sløyfe

Størrelser: (XS) S (M) L (XL) XXL

Målene er tatt når plagget ligger flatt 
uten å strekke. 

Mål: 
Overvidde: (106) 110 (114) 119 (121) 128 cm
Lengde: (86) 88 (90) 92 (94) 96 cm
Ermelengde: (44) 45 (46) 47 (48) 49 cm

Fargeforslag: 
Frg 1: 0020 Ubleket hvit             Påfugl
Frg 2: 0010 Hvit                       Monjita 
Frg 3: 2633 Gull                    Gullfasan

Garnforbruk:
Frg 1: (150) 150 (200) 200 (250) 250 g 
Frg 2: (300) 400 (400) 500 (500) 600 g
Frg 3: 50 g til belte

Tilbehør: Belte: 2 store trykk-knapper

Pinneforslag: 
Kåpe: Rundp nr 10. Belte: Heklenål nr 3 ½ 

Strikkefasthet: 
9 m og 18 p rettstrikk (riller) = 10 x 10 cm
Heklefasthet: 22 fm = 10 cm

Mønster:
* 2 p r med Monjita, 2 p r med Påfugl 
(enkelt garn)*, gjenta fra * til * hele tiden.

Strikketips:
Stram tråden litt i beg av hver p slik at 
kantene blir faste og pene.

KÅPE 
For- og bakstykke:
Legg opp med dobbel Påfugl på rundp 
nr 10 (97) 101 (105) 109 (113) 117 m. 

Sett et merke i hver side med (25) 26 
(27) 28 (29) 30 m til hvert forstykke og 
(47) 49 (51) 53 (55) 57 m til bakstykket. 
Strikk mønster fram og tilbake. Når arb 
måler (51) 52 (53) 54 (55) 56 cm felles 
for V-hals i hver side (på en p med 
Påfugl)  1 m innenfor 1 m hver 4. p (5) 
5 (6) 6 (7) 7 ganger, videre hver 8. p 3 
ganger til alle str, men når arb måler 
(67) 68 (69) 70 (71) 72 cm deles det 
ved sidemerkene og hver del strikkes 
ferdig for seg. 
Bakstykket:
Fortsett med mønster. Når arb måler 
(17) 18 (19) 20 (21) 22 cm fra delingen 
i sidene, felles de midterste (13) 13 
(15) 15 (17) 17 m for nakken = (17) 
18 (18) 19 (19) 20 m igjen til skulder. 
Strikk hver side for seg. Når arb måler 
(19) 20 (21) 22 (23) 24 cm fra delingen 
i sidene felles skulderm av med r m.
Forstykkene:
Fortsett med mønster og fell videre 
for V-hals til i alt (8) 8 (9) 9 (10) 10 
fellinger. Fell av skulderm ved samme 
lengde som på bakstykket.
Ermer: 
Legg opp med dobbel Påfugl på p nr 
10 (24) 24 (26) 26 (28) 28 m. Strikk 
mønster fram og tilbake. Etter (4 ½) 4 
(4) 3 ½ (3 ½) 3 cm økes 1 m i høyre 
side innenfor 1 m. Strikk like mange 
cm og øk 1 m i venstre side. Øk videre 
med samme avstand 1 m vekselvis i 
høyre/venstre side til i alt (32) 34 (36) 
38 (40) 42 m. Når ermet måler oppgitt 
lengde, fell av med r m.
Montering:
Sy sammen på skuldrene. 
Sy sammen ermene. Sy i ermene: 
Fest ermet midt på skuldersømmen 
og i ermehullets underkant. Beg ved 
skulderen og sy hver side for seg.

BELTE
Sløyfe: Legg opp 61 lm. Beg i 2. lm 
fra nålen og hekle 1 fm i hver lm = 60 
fm. Snu hver rad med 1 lm og hekle 
fm fram og tilbake, men hekle kun 
i bakerste maskeledd. Hekle til arb 
måler ca 4 cm. Damp lett over arb. Sy 
sammen i siden (= midt på sløyfen).
Omslag midt på sløyfen: Legg opp 
13 lm. Beg i 2. lm fra nålen og hekle 1 
fm i hver lm. Snu hver rad med 1 lm og 
hekle 2 rader fm til. 
Legg omslaget rundt sløyfen og sy det 
til på baksiden.
Belte: Legg opp 9 lm. Beg i 2. lm fra 
nålen og hekle 1 fm i hver lm = 8 fm. 
Snu hver rad med 1 lm og hekle fm 
fram og tilbake til beltet måler ca 85 
cm eller ønsket lengde.
Sy sløyfen i den ene enden av beltet 
og sy i trykk-knappene.
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27807
DESIGN: OLAUG KLEPPE
GULLFASAN

TOPP m/V-hals

Størrelser: 
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)

Mål:
Overvidde: (80) 85 (91) 96 (102) 107 
(113) cm
Lengde: (57) 59 (61) 63 (65) 67 (69) cm 

Fargeforslag: 0020 Ubleket hvit

Garnforbruk:
(300) 300 (350) 350 (400) 400 (450) g

Pinneforslag:
Nr 3 og 3 ½ eller 4
Strikkefasthet: 22 m = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp på rundp nr 3 ½ eller 4 
(192) 204 (216) 232 (244) 256 (272) 
m. Strikk 1 p r fra vrangen. Fortsett 
rundt med glattstrikk, men etter 1.omg 
settes et merke i hver side med (96) 
102 (108) 116 (122) 128 (136) m til for- 
og bakstykke. Når arb måler (7 ½) 7 ½ 
(8) 6 ½ (7) 7 (6) cm, felles 1 m på hver 
side av 2 midtm i hver side ved å strikke 
2 r sammen etter midtm og 2 vridd r 
sammen før = 4 m felt. Fell videre med 
samme antall cm mellom hver felling 
til i alt (4) 4 (4) 5 (5) 5 (6) ganger = 
(176) 188 (200) 212 (224) 236 (248) 
m igjen = (88) 94 (100) 106 (112) 118 
(124) m på for- og bakstykket. Når arb 
måler (38) 39 (40) 41 (42) 43 (44) cm, 
deles det ved sidemerkene og hver del 
strikkes ferdig for seg.
Bakstykket:
Fortsett med glattstrikk fram og tilbake 

og fell for ermehull i hver side annen 
hver p (4,3,2,2,1,1,1) 4,3,2,2,1,1,1,1 
(5,3,2,2,1,1,1,1) 5,4,3,2,1,1,1 
(5,4,3,2,1,1,1,1) 5,4,3,2,2,1,1,1 
(5,4,3,2,2,1,1,1,1) m. Når arb måler 
(13) 14 (15) 16 (17) 18 (19) 20 cm fra 
delingen, felles de midterste (22) 24 
(26) 28 (30) 32 (34) m for nakken. Strikk 
hver side for seg og fell videre ved 
nakkesiden annen hver p 4,3,2,2,2,1 
m til alle str = (5) 6 (7) 8 (9) 10 (11) m 
igjen til skulder. Når arb måler (19) 20 
(21) 22 (23) 24 (25) cm fra delingen i 
sidene, felles skulderm av.
Forstykket:
Del arb midt på for V-halsen = (44) 
47 (50) 53 (56) 59 (62) m på hver 
del. Strikk  hver del for seg og fell for 
ermehull som på bakstykket samtidig 
som det felles for V-hals 1 m innenfor 
1 kantm annen hver p ved å strikke 2 
m vridd r sammen på høyre forstykke 
og 2 m r sammen på venstre. Fell i alt 
(25) 26 (27) 28 (29) 30 (31) m. Fell av 
skulderm ved samme lengde som på 
bakstykket. 
Montering:
Damp lett over arb. Sy sammen på 
skuldrene.
Kanter rundt hals og ermehull:
Strikk opp fra rettsiden med p nr 3 ca 
11 m pr 5 cm = 1 p r fra retten. Strikk 1 
p r fra vrangen, fell av fra retten med r m.

27808
DESIGN: KARI HAUGEN
LERKE

GENSER m/korte ermer

Størrelser: (XS) S (M) L (XL)

Mål:
Overvidde: (93) 99 (104) 110 (115) cm
Bakstykke: Ca. (66) 69 (72) 75 (75) cm
Forstykke: Ca. (62) 65 (68) 71 (71) cm

Fargeforslag:
Frg 1: 3461 Lava
Frg 2: 9852 Oliven
Frg 3: 2014 Lys gul 
Frg 4: 3812 Gammelrosa
Frg 5: 3033 Lys karamell

Garnforbruk: 
Frg 1: (100) 150 (150) 200 (200) g
Frg 2: (100) 100 (100) 150 (150) g
Frg 3: (100) 100 (100) 150 (150) g
Frg 4: (100) 100 (100) 150 (150) g
Frg 5: (100) 100 (100) 150 (150) g

Pinneforslag: Nr 3 ½ og 4
Heklenål (til halskant): Nr 3 ½ 
 
Strikkefasthet: 
22 m x 28 omg glattstrikk = 10 cm x 10 cm

Forstykke:
Legg opp (102) 108 (114) 120 (126) m 
med frg 1 på p nr 3 ½ og strikk 6 cm 
vrangbord 2 r, 2 vr. Skift til p nr 4 og frg 

gjenta

= r på retten, vr på vrangen

= vr på retten, r på vrangen

= 1 kast

= 2 m r sammen på retten,
   2 m vr sammen på vrangen

Mønster A 

2. Øk 1 m = (103) 109 (115) 121 (127) 
m. * Strikk Mønster A, (14) 15 (16) 17 
(17) p glattstrikk, Mønster A og (14) 15 
(16) 17 (17) p glattstrikk *. Skift til frg 
3 og strikk fra * til *. Gjør det samme 
med frg 4. Skift til frg 5 og strikk fra 
* til * men når 12 p gjenstår, skal de 
midterste (35) 37 (39) 41 (43) m felles 
for halsen. Strikk hver side for seg og 
fell til halsen 2 m 2 ganger og 1 m 2 
ganger. Samtidig, når 6 p gjenstår, skal 
skulderen skrås ved å felle (7) 7 (8) 8 
(9) m 3 ganger (annenhver p ytterst 
mot ermehullet). Strikk 1 p til og fell av 
de siste (7) 9 (8) 10 (9) m. 
Bakstykke:
Legg opp (102) 108 (114) 120 (126) m 
med frg 1 på p nr 3 ½ og strikk 10 cm 
vrangbord 2 r, 2 vr. Skift til p nr 4 og 
frg 2. Øk 1 m = (103) 109 (115) 121 
(127) m. Strikk stripemønster som på 
forstykket til 7 p med frg 5 gjenstår. Fell 
de midterste (39) 41 (43) 45 (47) m for 
nakken. Strikk hver side for seg og fell 
til nakken 2 m 2 ganger samtidig som 
skulderen skrås som på forstykket.
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Ermer:
Strikkes fram og tilbake.
Legg opp (64) 68 (72) 76 (80) m med 
frg 1 på p nr 3 ½. Strikk 2 r, 2 vr. Når 
ermet måler (7) 7 (7) 8 (8) cm, skal det 
videre økes 1 m i beg og slutten av p = 
midt under ermet, hver cm 10 ganger = 
(84) 88 (92) 96 (100) m. Strikk til ermet 
måler (18) 18 (18) 19 (19) cm. Fell så 
6 m i hver side annenhver p (5) 5 (6) 6 
(6) ganger. Strikk 1 p. Fell av de siste 
(24) 28 (20) 24 (28) m. 
Montering:
Sy sammen på skuldrene.
Merk av ermevidden fra skulderen og 
ned på hver side. ”Vrangbordstrikken” 
skal være lett utstrekt når det måles. 
Sy i ermene. Pass på at midten av 
ermet møter skuldersømmen. Sy 
ermesømmer og sidesømmer. 
Brett opp ca. 6 cm av ermene.

Hekle 1 omg kjm rundt halsen for å få 
en pen kant.

27809
DESIGN: KARI HAUGEN
VIPE og GULLFASAN

GENSER

Størrelser: (XS) S (M) L (XL)

Mål:
Overvidde: (95) 101 (108) 114 (120) cm
Lengde: (62) 64 (66) 68 (69) cm
Ermelengde: (44) 45 (46) 47 (48) cm

Fargeforslag:
Frg 1: 0020 Ubleket hvit               Vipe
Frg 2: 0020 Ubleket hvit                  Gullfasan

Garnforbruk: 
Frg 1: (150) 200 (250) 300 (350) g
Frg 2: (350) 400 (450) 500 (550) g

Pinneforslag: Nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet: 25 m glattstrikk = 10 cm

Stripemønster:
1. - 8. p: Vipe. Glattstrikk
9.- 14. p: Gullfasan. Rillestrikk, første 
p r på retten. 
15. p: Gullfasan. * 1 r, 1 dobbelt kast*, 
gjenta * - * og avslutt med 1 r.
16. p: Gullfasan: * 1 r, slipp ned det 
doble kastet*, gjenta * - *.
17. - 20. p: Gullfasan. Rillestrikk.
Gjenta disse 20 p.

Alle deler strikkes fram og tilbake.

Forstykke:
Legg opp med frg 2 på p nr 2 ½  (119) 
127 (135) 143 (151) m. Strikk fram og 
tilbake 10 p r = 5 p rillestrikk. Skift til 
p nr 3 og strikk Stripemønster til arb 
måler (44) 45 (46) 47 (47) cm. Fell 
til ermehull i hver side annenhver p 
(5,3,2,1,1,1) 5,3,2,2,1,1 (5,3,2,2,1,1,1) 
5,3,2,2,2,1,1 (5,3,2,2,2,1,1,1) m = (93) 
99 (105) 111 (117) m igjen. Fortsett 
uten å felle, til ermehullet målt rett opp, 
måler (11) 12 (12) 13 (14) cm. Fell de 
midterste (33) 35 (37) 39 (39) m for 
halsen. Strikk hver side for seg og fell 
til halsen 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 
1 m 3 ganger = (22) 24 (26) 28 (31) m 
igjen. Fortsett uten å felle til ermehullet 
måler (18) 19 (20) 21 (22) cm. Skrå 
skulderen ved å felle (7) 8 (9) 9 (10) 
m 2 ganger (annenhver p ytterst mot 
ermehullet). Strikk 1 p til og fell av de 
siste (8) 8 (8) 10 (11) m.
Bakstykke:
Strikkes som forstykket, men etter 
fellingene til ermehull, skal det strikkes 
rett opp til bakstykket er 2 cm kortere 
enn forstykket. Fell de midterste (43) 
45 (47) 49 (49) m for nakken. Strikk 
hver side for seg og fell til nakken 2 m 
1 gang og 1 m 1 gang. Skrå skuldrene 
som på forstykket og pass på at for - 
og bakstykket får lik lengde.
Ermer:
Legg opp (52) 54 (56) 58 (60) m med 
frg 2 på p nr 2 ½. Strikk fram og tilbake 
10 p r = 5 p rillestrikk. Skift til p nr 3 
og strikk Stripemønster samtidig som 
det økes 1 m i hver side hver 2. cm 
10 ganger og deretter hver 1 1/2 cm 
(10) 11 (12) 13 (14) ganger = (92) 96 
(100) 104 (108) m. Fortsett uten å øke 
til ermet måler (45) 46 (47) 48 (49) cm. 
Fell til ermetopp i hver side annenhver 
p 5,3,2,2,2,1,1,1,1,1 m = (54) 58 (62) 
66 (70) m. Videre felles 2 m 3 ganger 
annenhver p i hver side = (42) 46 (50) 
54 (58) m igjen. Fell så (4) 5 (6) 7 (8) m 
i beg av de neste 4 p. Fell av de siste 
26 m. 

Montering og halskant:
Sy side - og skuldersømmer.
Strikk opp 12-13 m pr 5 cm på p nr 2 
½ med frg 2 rundt halsåpningen = 1 
omg r. Strikk rundt 5 omg rillestrikk = 
vekselvis 1 omg vr, 1 omg r. Fell av.
Montering: 
Sy sammen på skuldrene. 
Sy i ermene: Fest midt på ermet midt 
på skulderen og sy hver side til for- og 
bakstykket. Sy ermet sammen midt 
under kant-i-kant opp til ermehullet. 
Fortsett ned langs siden, kant i kant. 
Sy sammen andre siden på samme 
måte.

27810
DESIGN: KARI HAUGEN
VIPE

JAKKE og GENSER 

Størrelser: (XS/S) M/L

Mål:
Jakke:
Overvidde: (94) 109 cm
Lengde: ca. (79) 83 cm
Ermelengde: (47) 49 cm
Genser:
Overvidde: (94) 109 cm
Lengde: ca. (64) 67 cm
Ermelengde: (47) 49 cm

Fargeforslag I:
Frg 1: 3817 Bringebær
Frg 2: 3604 Lys korall
Frg 3: 2005 Lys gul 
Frg 4: 2214 Korngul
Frg 5: 2663 Brun

Fargeforslag II:
Frg 1: 5852 Himmelblå
Frg 2: 6415 Turkis
Frg 3: 7802 Mint
Frg 4: 8643 Oliven
Frg 5: 5752 Mørk grå
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Garnforbruk: 
Jakke:
Frg 1: (200) 250 g
Frg 2: (100) 150 g
Frg 3: (100) 150 g
Frg 4: (100) 150 g
Frg 5: (150) 200 g
Genser:
Frg 1: (200) 200 g
Frg 2: (100) 100 g
Frg 3: (100) 150 g
Frg 4: (100) 100 g
Frg 5: (150) 200 g

Tilbehør jakke: 11-12 knapper

Pinneforslag: Nr 2 ½  og 3
 
Strikkefasthet: 
Mønster: 27 m = 10 cm
1 rapp = 21 m = ca 7 ½ cm 
1 rapp i høyden på mønsteret = ca 4 cm 

JAKKE
Strikkes fram og tilbake, ovenfra og 
ned.
Legg opp (142) 160 m med frg 1 på p 
nr 2 ½. Strikk 2 ½  cm 1 r, 1 vr. Øk i str 
M/L på siste p jevnt fordelt til 170 m. 
Skift til p nr 3 og frg 4. Strikk Mønster 
A. Begynn ved merket for riktig str. 
Den ytterste m i hver side er, som 
angitt på diagrammet, kantm. Når hele 
diagrammet er strikket, skal det være 
(422) 506 m.
Så skal antall m deles i 5 deler til 
forstykker, bakstykke og ermer: (64) 75 
m til hvert forstykke, (84) 105 m til hvert 
erme og (126) 146 m til bakstykket.
Ermer:
Strikkes rundt.
Flytt m til ermet over på en liten rundp 
eller strømpep nr 3 = (84) 105 m. 
Strikk Mønster B uten kantm slik: Del 
I på diagrammet skal strikkes i ulike 
farger i følgende rekkefølge: * frg 1, 
frg 4, frg 3, frg 2 *, gjenta *-*. Del II på 
diagrammet skal alltid strikkes i frg 5.
Pass på at merket for ”midten” kommer 
midt oppå ermet. Fell 2 m midt under 
ermet ca hver 3 ½  cm. Når lengden 
er ca (41) 43 cm, skal det felles jevnt 
fordelt til (52) 56 m. Skift til p nr 2 ½ og 
frg 1. Strikk 6 cm 2 r, 2 vr. Fell av med 
r og vr m.
For- og bakstykker:
Sett m til forstykkene og bakstykket inn 
på samme p nr 3 = (254) 296 m. Strikk 
Mønster B slik: Del I på diagrammet 
skal strikkes i ulike frg i følgende 
rekkefølge: * frg 1, frg 4, frg 3, frg 2 *, 
gjenta fra * til *. Del II på diagrammet 
skal alltid strikkes i frg 5.
Strikk til arb måler ca (70) 73 cm eller 
til ønsket lengde. Siste farge skal helst 

være frg 1.
Skift til p nr 2 ½. Strikk (9) 10 cm 2 r, 2 
vr. Fell av med r og vr m.
Venstre stolpe:
Bruk frg 1 og p nr 2 ½. Strikk opp 13 - 
14 m pr 5 cm. Strikk 2 ½ cm 1 r, 1 vr. 
Fell av med r og vr m.
Høyre stolpe:
Strikkes som den venstre, men lag 11-
12 knapphull jevnt fordelt. Det øverste 
og det nederste skal være ca. 1 cm 
fra kanten. Fell 2 m til hvert knapphull. 
Neste p legges det opp 2 nye m over 
de felte.
Sy knapper på venstre stolpe.

GENSER
Strikkes rundt, ovenfra og ned.
Legg opp (140) 158 m med frg 1 på p nr 
2 ½. Strikk 2 ½ cm 1 r, 1 vr. Øk på siste 
omg i str M/L jevnt fordelt til (168) m. 
Skift til p nr 3 og frg 4. Strikk Mønster 
A uten kantm. Når hele diagrammer er 
strikket, skal det være (420) 504 m. 
Så skal antall m deles i 4 deler til 
forstykke, bakstykke og ermer. Det blir 
(126) 147 m til for - og bakstykket og 
(84) 105 m til hvert erme.
Ermer:
Strikkes på samme måte som for 
jakke.
For - og bakstykke:
Strikkes rundt.
Sett m inn på samme rundp nr 3 = 
(252) 294 m.
Strikk Mønster B uten kantm, slik: Del 
I på diagrammet skal strikkes i ulike 
farger i følgende rekkefølge: * frg 1, frg 
4, frg 3, frg 2 *, gjenta fra * til *. Del II på 
diagrammet skal alltid strikkes i frg 5.
Strikk til arb måler ca. (58) 61 cm eller 
til ønsket lengde. Siste frg skal helst 
være frg 1.
Skift til p nr 2 ½. Strikk 6 cm 2 r, 2 vr. 
Fell av med r og vr m.

Strikkes (20) 24 ganger
= Kantm

= 1 r

= 1 vr

= 1 kast
= Tom rute. Teller ikke med i mønsteret

= Øk 1 m ved å plukke opp tråden mellom
   2 m og strikke den vridd r

= 2 m vridd r sammen

= 2 m r sammen
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27811
DESIGN: DALE GARN 
PÅFUGL og COTINGA

RAGLANGENSER 

Størrelser: (XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)  

Mål:
Overvidde: (86) 94 (102) 110 (118) 
126 (134) cm
Lengde midt foran: (57) 59 (61) 63 (65) 
67 (69) cm 
Lengde midt bak: (62) 64 (66) 68 (70) 
72 (74) cm 
Ermelengde: (41) 42 (43) 44 (45) 
46 (47) cm
 
Fargeforslag:
0020 Ubleket hvit                    Påfugl 
2621 Beige                          Cotinga

Garnforbruk:
Påfugl: 
(250) 300 (350) 400 (450) 500 (550) g
Cotinga: 
(300) 350 (400) 450 (500) 550 (600) g

Pinneforslag: Rundp nr 9
Strikkefasthet: 10 m rillestrikk = 10 cm

Hele gensere strikkes med 1 tråd 
Påfugl + 1 tråd Cotinga

Bakstykke:
Legg opp med dobbelt garn (42) 46 
(50) 54 (58) 62 (66) m. Strikk fram og 
tilbake 2 r, 2 vr 6 cm for alle str. Øk 1 m 
på p = (43) 47 (51) 55 (59) 63 (67) m 
og fortsett fram og tilbake, men strikk r 
alle p = riller. Strikk til arb måler ca (48) 
49 (50) 51 (52) 53 (54) cm. Fell av til 
ermehull de 4 første og 4 siste m på p 
= (35) 39 (43) 47 (51) 55 (59) m igjen. 
Legg arb til side og strikk forstykket. 

Forstykke:
Strikkes på samme måte som 
bakstykket, men strikk til arb måler 
5 cm kortere enn bakstykket før det 
felles til ermehull.
Legg arb til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp med dobbelt garn (20) 20 
(20) 20 (24) 24 (24) m. Strikk fram og 
tilbake 2 r, 2 vr 6 cm for alle str. Fortsett 
fram og tilbake, men strikk r alle p = 
riller. Øk 1 m i beg og slutten av p ca 
hver (7) 6 (5) 4 ½ (5 ½) 5 (4 ½) cm (5) 
6 (7) 8 (7) 8 (9) ganger = (30) 32 (34) 
36 (38) 40 (42) m. Når ermet måler 
oppgitt lengde, felles 4 m først og sist 
på p = (22) 24 (26) 28 (30) 32 (34) m 
igjen. Legg arb til side og strikk et erme 
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett alle delene inn på en rundp i 
denne rekkefølgen, samtidig som 
siste m på en del og første m på 
neste del blir strikket r sammen = 
4 m felt på omg = merkemasker for 
raglanfellinger: Bakstykket, ene erme, 
forstykket, andre erme = i alt (110) 122 
(134) 146 (158) 170 (182) m. La omg 
beg med bakstykkets m og fortsett 
rundt og strikk vekselvis 1 omg r, 1 
omg vr = riller, samtidig som det felles 
raglan annen hver omg (på omg som 
strikkes r) ved å strikke 2 m r sammen 
etter merkem og 2 m vridd r sammen 
før (= 8 m felt pr omg) til i alt (9) 10 (11) 
12 (13) 14 (15)  raglanfellinger = (38) 
42 (46) 50 (54) 58 (62) m igjen. Strikk 
1 omg vr uten felling. Fell passe løst av 
på neste omg med r m.
Montering: 
Sy ermet sammen midt under kant-i-
kant opp til ermehullet. Fortsett ned 
langs siden, kant i kant, til vrangbordens 
begynnelse på forstykket. Det blir en 
splitt i siden. Sy sammen andre siden 
på samme måte.

27812
DESIGN: DALE GARN  
PÅFUGL

GENSER m splitt i sidene

Størrelser: (XXS-XS) S (M) L-XL

Mål:
Overvidde: (101) 106 (112) 117 cm
Lengde: (70) 72 (74) 76 cm
Ermelengde: (48) 49 (50) 51 cm 

Fargeforslag: 3041 Lys beige

Garnforbruk: (400) 450 (450) 500 g

Pinneforslag: Nr 4 ½ og 5 
Strikkefasthet: 15 m = 10 cm

Bakstykket:
Legg opp på p nr 4 ½ (78) 82 (86) 90 
m. Strikk fram og tilbake 2 r, 2 vr (5) 5 
(6) 6 cm.  Skift til p nr 5 og fortsett fram 
og tilbake i glattstrikk til arb måler (6) 6 
(7) 7 cm. Legg arb til side.
Forstykket:
Strikkes på samme måte som 
bakstykket.
For-og bakstykket:
Sett m fra for-og bakstykket inn på 
samme p og strikk rundt i glattstrikk 
over alle m. Fell jevnt fordelt 4 m på 
første omg = (152) 160 (168) 176 m. 
Sett et merke i hver side med (76) 80 
(84) 88 m til hver del. Strikk til arb måler 
(52) 53 (54) 55 cm. Del arb i sidene og 
strikk hver del ferdig for seg.
Forstykket:
Fortsett fram og tilbake med glattstrikk 
til arb måler (68) 70 (72) 74 cm. Fell 
av de midterste (32) 32 (34) 34 m for 
halsen. Strikk hver side for seg og fell 
videre av for halsen 1,1 m på annen 
hver p = (20) 22 (23) 25 m igjen til 
skulder. Fell av når arb måler oppgitt 
lengde. Strikk andre side på samme 
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27813
DESIGN: OLAUG KLEPPE
LILLE LERKE 

HEKLET KJOLE og TOPP

Størrelser:
(XXS) XS-S (M-L) XL-XXL

Mål: 
Kjole:
Overvidde: (77) 88 (99) 110 cm
Lengde u/stropper: (76) 78 (79) 80 cm
Topp:
Overvidde: (77) 88 (99) 110 cm
Lengde u/stropper: (43) 45 (46) 48 cm

Fargeforslag: 
Kjole:
Frg 1: 0017 Hvit
Frg 2: 2641 Kamel
Frg 3: 5752 Skifer
Frg 4: 2425 Kitt
Topp:
4026 Korallrød

Garnforbruk:
Kjole:
Frg 1: (150) 200 (200) 250 g
Frg 2: (150) 200 (200) 250 g
Frg 3: (150) 150 (200) 200 g
Frg 4: (150) 150 (200) 200 g
Topp:
(250) 300 (350) 400 g 

Heklenål:
Kjole: Nr 2 ½, 3 og 3 ½     
Topp: Nr 2 ½ og 3

Heklefasthet: 
1 mønsterrapport, 17 m, med heklenål 
nr 2 ½  = ca 5 ½ cm. 26 fm = 10 cm 

NB!
Kjolen og toppen hekles ovenfra og 
ned uten økinger. Pga at man skifter 
til tykkere heklenål vil dette gjøre at 
heklefastheten blir løsere og kjole/topp 
vil bli lett utskrådd.

Striper:
* 1 rad Kamel, 1 rad Skifer, 1 rad Kitt, 
1 rad Kamel, 1 rad Hvit, 1 rad Kitt, 1 
rad Skifer, 1 rad Hvit *, gjenta fra * til * 
hele tiden. 

KJOLE
Forstykket: (Masketall delelig med 
17+1 m)
Beg øverst og legg opp med dobbelt 
garn frg 1 og heklenål nr 2 ½ (120) 137 
(154) 171 lm. Fortsett med enkelt garn 
og hekle mønster fram og tilbake:
1.rad: 3 lm (= 1 st til kantm) * 2 st i 
hver av de 3 neste m, hopp over 1 m, 
hekle (1 st i neste m, hopp over 1 m) 
5 ganger, 2 st i hver av de 3 neste m 
*, gjenta fra * til * (6) 7 (8) 9 ganger 
til = (7) 8 (9) 10 rapporter. Slutt med 
1 st i aller siste m (= kantm). Gjenta 
denne raden hele tiden, men når det 
er heklet 3 rader fortsettes det med 
striper. Når arb måler 20 cm alle str, 
skift til heklenål nr 3. Fortsett med 
mønster og striper som før. Når arb 
måler 40 cm alle str, skift til heklenål nr 
3 ½ og fortsett med mønster og striper 
som før. Når arb måler 60 cm alle str, 
hekles det videre på samme måte som 
før, men det hekles dblst isteden for st 
og det snus med 4 lm istedenfor 3 lm. 
Hekle til oppgitt lengde.
Bakstykket:
Hekles på samme måte som forstykket.
Montering:
Sy sammen i sidene.
Stropper, hekle 2 stk:
Legg opp med frg 1 og heklenål nr 2 
½ 80 lm = stroppelengde ca 34 cm. 
Juster antall lm for kortere eller lengre 
stropp. Snu hver rad med 1 lm og hekle 

måte, men motsatt.
Bakstykket:
Fortsett fram og tilbake til arb måler 
samme lengde som forstykket og fell 
passe løst av alle m. (Det felles ikke 
for nakke).
Montering:
Sy sammen på skuldrene.
Ermer:
Legg opp (36) 36 (40) 40 m. Strikk 
rundt 2 r, 2 vr (5) 5 (6) 6 cm. Fortsett 
rundt med glattstrikk og øk 1 m på hver 
side av en r midtm midt under ermet 
ca hver (3 ½) 3 ½ (3 ½) 3 cm (11) 12 
(12) 14 ganger = (58) 60 (64) 68 m. 
Fell passe løst av ved hel ermelengde. 
Strikk et erme til på samme måte.

Sy i ermene: Fest midt på ermet midt 
på skulderen og midt under ermet 
i ermehullets underkant, beg på 
skulderen og sy hver side for seg.

fm fram og tilbake til stroppen måler ca 
2 cm. Hekle tilslutt fra rettsiden en rad 
krepsem (= fm som hekles fra venstre 
mot høyre) langs hver langside av 
stroppen.
Sy stroppene til for- og bakstykke. 

TOPP
For- og bakstykke:
Legg opp og hekle som til kjole, men 
ensfarget. Når toppen måler 20 cm alle 
str, skift til heklenål nr 3 og fortsett til 
oppgitt lengde.
Montering:
Som til kjole.
Stropper:
Hekle med dobbelt garn, 2 lm-snorer 
i passe lengde, ca 75-80 cm lange. 
Trekk dem gjennom mønsteret øverst 
på for- og bakstykke med passe 
mellomrom. Hver snor skal være 
dobbel og sys eller knyttes sammen 
på bakstykket. 

27814
DESIGN: OLAUG KLEPPE
DALE ALPAKKA og GULLFASAN

JAKKE 

Størrelser: (XS) S (M) L (XL) XXL 

Mål:
Overvidde: (89) 95 (101) 106 (112) 118 cm
Lengde: (52) 54 (56) 58 (60) 62 cm
Ermelengde: (43) 44 (45) 46 (47) 48 cm

Fargeforslag:
2719 Mould    Dale Alpakka
9861 Sølvgrå         Gullfasan

Garnforbruk:
Alpakka: (250) 300 (350) 400 (450) 500 g
Gullfasan (300) 350 (400) 450 (500) 550 g

Tilbehør: 3 knapper
Pinneforslag: 
Rundp nr 6 + heklenål nr 5 ½ 

Strikkefasthet: 14 m perlestrikk = 10 cm
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Hele jakken strikkes i dobbelt 
garn, 1 tråd Dale Alpakka + 1 tråd 
Gullfasan

felles 1 m i beg og slutten av annen 
hver p til det står igjen (17) 17 (19) 
19 (21) 21 m. Fell så i beg av hver p 
2,2 m i hver side til alle str. Fell av de 
resterende (9) 9 (11) 11 (13) 13 m.
Montering:
Sy sammen på skuldrene. 
Hekle med dobbelt garn (1 tråd Alpakka 
+ 1 tråd Gullfasan) en rad krepsem 
fra rettsiden (= fm som hekles fra 
venstre mot høyre) langs alle kanter 
samtidig som det hekles 3 knapphull 
øverst på høyre forstykke med ca 7 
cm mellomrom ved å hekle 3-4 lm og 
hoppe over passe antall omg. 
Hekle samme kant nederst på ermene.

Sy sammen ermene. 
Sy i ermene: Fest ermet midt på 
skuldersømmen og i ermehullets 
underkant, beg ved skuldersømmen 
og sy hver side for seg. 

27815
DESIGN: OLAUG KLEPPE
GULLFASAN

TOPP

Størrelser: (XXS) XS (S) M (L) XL (XXL) 

Mål:
Overvidde: (80) 84 (89) 93 (98) 102 (107) cm
Lengde målt midt foran: (46) 48 (50) 
52 (54) 56 (58) cm

Fargeforslag: 9861 Sølvgrå

Garnforbruk:
(200) 200 (250) 250 (300) 300 (350) g

Pinneforslag: 
Rundp nr 6 + heklenål nr 5 ½ 

Strikkefasthet: 18 m glattstrikk = 10 cm

Strikkes ovenfra og ned.
Beg øverst i halsen og legg opp 

forholdsvis fast med dobbelt garn på 
rundp nr 6 (120) 126 (132) 138 (144) 
150 (156) m. Fortsett med enkelt garn 
og strikk glattstrikk rundt. Når arb 
måler (4) 4 (5) 5 (5) 6 (6) cm, økes (40) 
42 (44) 46 (48) 50 (52) m jevnt fordelt 
ved å løfte opp tverrtråden mellom 
hver 3. og 4. m omg rundt og strikke 
den vridd r = (160) 168 (176) 184 (192) 
200 (208) m. Fortsett uten øking. Når 
arb måler (8) 8 (9) 9 (10) 11 (12) cm, 
økes samme masketall ved å løfte opp 
tverrtråden mellom hver 4. og 5. m = 
(200) 210 (220) 230 (240) 250 (260) 
m. Fortsett uten øking til arb måler (12) 
13 (14) 15 (16) 17 (18) cm. Del arb inn 
i for-, bakstykke og ermer:
Strikk (59) 62 (65) 68 (71) 74 (77) m 
= bakstykket, fell av de neste (41) 43 
(45) 47 (49) 51 (53) m = ermehull, legg 
opp (13) 14 (15) 16 (17) 18 (19)  nye 
m under ermet, strikk (59) 62 (65) 68 
(71) 74 (77) m = forstykket, fell av de 
siste (41) 43 (45) 47 (49) 51 (53) m 
= ermehull, legg opp (13) 14 (15) 16 
(17) 18 (19) nye m under ermet = (144) 
152 (160) 168 (176) 184 (192) m til 
for- og bakstykket. Fortsett rundt med 
glattstrikk til arb måler oppgitt lengde 
målt midt foran. Fell av fra vrangen 
med dobbelt garn og r m.
Hekle fra rettsiden en omg krepsem (= 
fm som hekles fra venstre mot høyre) 
rundt hals, ermehull og nederste kant.

 = r på retten,vr på vrangen
 = vr på retten, r på vrangengjenta

gj
en

ta
Perlestrikk

For- og bakstykke:
Legg opp med 4 dobbelt garn (2 tråder 
Alpakka + 2 tråder Gullfasan) på p 
nr 6 (125) 133 (141) 149 (157) 165 
m. Fortsett med dobbelt garn (1 tråd 
Alpakka + 1 tråd Gullfasan). Strikk 
Perlestrikk fram og tilbake. Pass på å 
stramme tråden litt i beg av p slik at 
kantene blir faste og pene. Når arb 
måler (33) 34 (35) 36 (37) 38 cm deles 
det inn i for- og bakstykke: Strikk (28) 
30 (32) 34 (36) 38 m = ene forstykket, 
fell av 7 m = under ene ermet, strikk 
(55) 59 (63) 67 (71) 75  m = bakstykket, 
fell av 7 m = under andre ermet, strikk 
de siste (28) 30 (32) 34 (36) 38 m = 
andre forstykket. Strikk hver del ferdig 
hver for seg.
Bakstykket:
Fortsett med perlestrikk og fell for 
ermehull i hver side annen hver p (2,1) 
2,1,1 (2,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1) 2,1,1,1,1 
m = (49) 51 (55) 57 (61) 63 m igjen. 
Fortsett uten felling til arb måler (15) 
16 (17) 18 (19) 20 cm fra delingen. Fell 
av de midterste (15) 15 (17) 17 (19) 19 
m for nakken. Strikk hver side for seg 
og fell videre ved nakkesiden annen 
hver p 2 m 3 ganger til alle str = (11) 
12 (13) 14 (15) 16 m igjen til skulder. 
Fortsett uten felling til arb måler (19) 
20 (21) 22 (23) 24 cm fra delingen i 
sidene. Fell av skulderm.
Forstykkene:
Strikk som til bakstykket og fell for 
ermehull på samme måte, men når 
arb måler (7) 8 (9) 10 (11) 12 cm 
fra delingen felles for halsen annen 
hver p (4,3,2,2,1,1,1) 4,3,2,2,1,1,1 
(5,3,2,2,1,1,1) 5,3,2,2,1,1,1 
(6,3,2,2,1,1,1) 6,3,2,2,1,1,1 m. Fell av 
skulderm ved samme lengde som på 
bakstykket.
Ermer: 
Legg opp som til for- og bakstykke med 
4 dobbelt garn på p nr 6 (31) 31 (33) 33 
(35) 35 m. Fortsett med dobbelt garn (1 
tråd Alpakka + 1 tråd Gullfasan). Strikk 
fram og tilbake 3 p 1 r, 1 vr.  Fortsett 
fram og tilbake med Perlestrikk og øk 
1 m i hver side innenfor 1 m ca hver 
(4) 3 ½ (3 ½) 3 ½ (3 ½) 3 ½ cm (9) 10 
(10) 11 (11) 12  ganger = (49) 51 (53) 
55 (57) 59 m. Når ermet måler oppgitt 
lengde, felles for ermetopp annen hver 
p 4,2 m i hver side til alle str. Videre 

27816
DESIGN: OLAUG KLEPPE
VIPE og GULLFASAN 

HEKLET KJOLE 

Størrelser: (XS) S (M) L (XL) XXL

Mål: 
Overvidde: (81) 87 (94) 100 (106) 113 cm
Lengde: (88) 90 (92) 94 (96) 98 cm
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Fargeforslag: 
0010 Hvit     Vipe
2633 Gull         Gullfasan

Garnforbruk: 
Vipe: (600) 650 (700) 750 (800) 850 g
Gullfasan: 50 g alle str

Heklenål: Nr 2 ½ eller 3

Heklefasthet: 
25 st eller 12 ½ ruter = 10 cm

Hekleforkortelser:
lm = luftmaske
st = stav
kjm = kjedemaske 

Felling av 1 st i beg av en rad skjer 
over de 2 første m, i slutten av en 
rad over de 2 siste m:
Kast på nålen, stikk nålen inn i m og 
trekk gjennom = 3 løkker på nålen, 
kast, trekk gjennom 2 løkker = 2 løkker 
igjen på nålen, kast, stikk nålen inn i 
neste m, kast, trekk gjennom m = 4 
løkker på nålen, kast, trekk gjennom 2 
løkker, kast, trekk gjennom de 3 siste 
løkkene.
Felling av flere m i beg av en rad:
Hekle kjm over antall m som skal felles.
Felling av flere m i slutten av en rad:
Slutt raden før antall m som skal felles.

Bakstykket:
Legg opp med Vipe dobbelt garn (141) 
153 (165) 177 (189) 201 lm. Fortsett 
med enkelt garn. Hekle 4 lm (= 1 st + 
1 lm)
* Hopp over 1 lm, 1 st i neste lm *, 
gjenta fra * til *(= i alt (70) 76 (82) 88 
(94) 100 ruter). Fortsett fram og tilbake 
med mønster etter diag og fell 1 st i 
hver side ca hver (3 ½) 3 (3) 2 ½ (2 
½) 2 ½ cm (20) 22 (24) 26 (28) 30 
ganger = (101) 109 (117) 125 (133) 
141 st igjen. (NB! 1 åpen rute = 2 st). 
Når arb måler (69) 70 (71) 72 (73) 74 
cm, felles for ermehull i beg og slutten 
av hver rad (6,4,3,2,1,1) 6,4,3,2,1,1,1 
(6,4,3,2,2,1,1) 6,4,3,2,2,1,1,1 
(7,4,3,2,2,1,1,1) 7,4,3,2,2,1,1,1,1 st = 
(67) 73 (79) 85 (91) 97 st igjen. Når arb 
måler (10) 11 (11) 12 (12) 13 cm målt 
rett opp fra første felling for ermehull, 
felles for nakken: La de midterste 
(27) 29 (31) 33 (35) 37 st stå uheklet. 
Hekle hver side for seg og fell ved 
nakkesiden hver rad 4,3,2,2,1,1 st til 
alle str = (7) 9 (11) 13 (15) 17 st igjen 
til skulder. Fortsett til arb måler (19) 20 
(21) 22 (23) 24 cm fra første felling for 
emehull.
Forstykket:
Hekles som bakstykket med felling 

for ermehull på samme måte, men 
når arb måler (4) 5 (5) 5 (6) 6 cm fra 
første felling for ermhull, felles for 
halsen: La de midterste (21) 21 (23) 
23 (25) 25 st stå uheklet. Hekle hver 
side for seg og fell ved halssiden 
hver rad (5,4,3,2,1,1) 5,4,3,2,1,1,1 
(5,4,3,2,1,1,1) 5,4,3,2,1,1,1,1 
(5,3,2,1,1,1,1) 5,3,2,1,1,1,1,1 st. 
Fortsett til sammen lengde som på 
bakstykket.
Montering:
Sy sammen i sidene og på skuldrene.
Hekle fra rettsiden med Vipe 1 rad fm 
rundt hals og ermehull.
Hekle fra rettsiden langs nederste kant 
med Vipe en rad krepsem (fm heklet 
fra venstre mot høyre).
Hekle med Gullfasan en rad krepsem 
rundt hals og ermehull.

Sy med Gullfasan og attersting rundt 
to eller flere roser som detaljbilde viser. 
 
Se diagrammer neste side.
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gjenta (2) 2 (2) 3 (3) 3 ganger
Beg her
på forstykket
alle str

gjenta

Slutt her på
bakstykket alle str

gjenta (2) 2 (2) 3 (3) 3 ganger
L XS XL S XXL M

Beg her på bakstykket

gjenta

M XXL S XL XS L
Slutt her på forstykket

 = 1 st + 1 lm
 = 2 st
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