NR 314

DALE GARN
MOR & DATTER

Lerke - merino bomull

DALE GARN
Nr 314

MOR & DATTER
LERKE
Vår & sommerstrikk til mor & datter med
oppskrifter til anvendelige
gensere, poncho, kjole og jakker.
Plaggene strikkes i vår utsøkte Lerkekvalitet
som er spunnet av en delikat blanding av
merinoull og bomull.
Plaggene kan vaskes i maskin, og holder
seg fine selv etter lang tids bruk.
Dale - kvalitet fra naturen siden 1879
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Takk til De Små Gleder i
Marken, Bergen, og til
Benetton Galleriet, Bergen,
for utlån av styling.

7 054880 316921

De små gleder

314
Les alltid gjennom oppskriften før du
begynner å strikke, for å få en generell
forståelse av fremgangsmåten som er
brukt.
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.

S T RIKKEFAS THET
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.

31401

DESIGN: Brit Frafjord Ørstavik
LERKE

Forstykke:
Legg opp (96) 102 (108) 116 (128)
142 m på rundp nr 3½ og strikk 6
p glattstrikk (1. p = vrangen) frem
og tilbake. Strikk 1 p r fra vrangen til
brettekant. Strikk 30 p mønster etter
diagrammet, samtidig som det på 1. p
økes (16) 18 (20) 20 (24) 26 m jevnt
fordelt til (112) 120 (128) 136 (152) 168 m.
OBS! Når diagrammet strikkes frem og
tilbake, strikkes de 2 første og 2 siste
m i diagrammet hele tiden r = riller.
Legg arb til side og strikk bakstykke.
Bakstykke:
Legg opp strikk som forstykke, men
strikk 42 p mønster etter diagrammet.
For- og bakstykke:
Sett delene inn på samme rundp nr
3½, sett ett merke i hver side og fortsett
rundt etter diagrammet. *Beg ved pil
for valgt størrelse og strikk til neste

Midt på ermet

GENSER

Erme diagram

Gjenta

Størrelser:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Mål:
Overvidde: (86) 92 (98) 105 (117) 129 cm
Lengde bak: (56) 58 (60) 62 (64) 66 cm
Ermelengde: (44) 44 (45) 46 (46) 47
cm eller ønsket lengde
Garnforbruk:
5752 Skifer: (450) 500 (550) 600 (650) 700 g
Pinneforslag:
Rundp og strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk, 26 m mønster = 10 cm

merke*, gjenta fra *-*. Strikk til arb fra
brettekanten på bakstykke måler (39)
40 (41) 42 (43) 44 cm. Fell 4 m (2 m
på hver side av merkene) midt under
ermet og strikk for- og bakstykke ferdig
hver for seg.
Bakstykke:
= (108) 116 (124) 132 (148) 164 m.
Fortsett frem og tilbake med mønster
etter diagrammet og fell til ermehull i
hver side annenhver p 1,1,1 m = (102)
110 (118) 126 (142) 158 m. Strikk til arb
måler (55) 57 (59) 61 (63) 65 cm. Fell
av de midterste (48) 50 (52) 56 (60) 68
m til nakken og strikk hver side ferdig
for seg. Fell videre ved nakken 1 m (likt
alle størrelser) = (26) 29 (32) 34 (40)
44 skulderm. Strikk til arb måler (56)
58 (60) 62 (64) 66 cm. Fell av. Strikk
den andre siden på samme måte, men
speilvendt.
Forstykke:
= (108) 116 (124) 132 (148) 164
m. Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke. Når arb fra brettekanten
midt foran måler (48) 50 (52) 54 (56) 58
cm felles de midterste (38) 40 (42) 46
(50) 58 m, samtidig som det strikkes 2
m sammen i alt 8 ganger = (30) 32 (34)
38 (42) 50 m felt. Strikk hver side ferdig
for seg. Fell videre ved hals siden
annenhver p 1,1,1,1,1,1 m = (26) 29
(32) 34 (43) 44 skulderm. Strikk til arb
måler likt som bakstykke. Fell av. Strikk
den andre siden på samme måte, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (40) 40 (42) 42 (44) 46 m
på strømpep nr 3½ og strikk 6 omg
glattstrikk rundt, 1 omg vr til brettekant.
Fortsett videre med mønster etter
diagrammet, tell ut fra midt på ermet
hvor diagrammet begynner, samtidig
som det på 1. omg økes 8 m jevnt fordelt
= (48) 48 (50) 50 (52) 54 m. OBS! Når
det ikke er nok m til en flettevridning
strikkes m r. Sett ett
merke midt under
ermet og øk 1 m på
hver side av merket
hver (2.) 1½. (1½.)
1½. (1½.) 1½. cm
til i alt (88) 94 (100)
104 (110) 114 m.
de økte m strikkes
med i mønster
etter hvert. Strikk
til ermet måler (44)
XS
S
L
M
44 (45) 46 (46) 47
XL/XXL
cm eller ønsket
Beg her
lengde. Fell av 4
m (2 m på hver
side av merket)
midt under ermet.
Strikk videre frem

S
XS
M
L
XL/XXL
Slutt her

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Sett 3 m på hjelpep bak arb, 3 r
strikk m på hjelpep r
Sett 3 m på hjelpep foran arb,
strikk m på hjelpep r

Forstykke:
Legg opp (80) 84 (90) 94 m med kitt på
rundp nr 3½ og strikk 5 p glattstrikk (1.
p = vrangen) frem og tilbake. Skift til
lys gul og strikk 1 p r fra retten og 1 p r
fra vrangen til brettekant. Skift til kitt og
strikk 18 p mønster etter diagrammet,
samtidig som det på 1. p økes (12) m
(likt alle størrelser) jevnt fordelt til (92)
96 (102) 106 m.
OBS! Når diagrammet strikkes frem og
tilbake, strikkes de 2 første og 2 siste
m i diagrammet hele tiden r = riller.
Legg arb til side og strikk bakstykke.
Bakstykke:
Legg opp strikk som forstykke, men
strikk 30 p mønster etter diagrammet.
For- og bakstykke:
Sett delene inn på samme rundp nr 3½
med ett merke i hver side og fortsett
rundt etter diagrammet. *Beg ved pil
for valgt størrelse og strikk til neste
merke*, gjenta fra *-*. Strikk til arb fra
brettekanten på bakstykke måler (29)
32 (35) 38 cm. Fell 4 m (2 m på hver
side av merkene) midt under ermet og
strikk for- og bakstykke ferdig hver for
seg.
Bakstykke:
= (88) 92 (98) 102 m. Fortsett
frem og tilbake med mønster etter
diagrammet og fell til ermehull i hver
side annenhver p 1,1 m = (84) 88 (94)
Midt på ermet
98
m. Strikk til arb Bmåler (41) 45 (49)
53 cm. Fell av de midterste (38) 40
(42) 44 m til nakken og strikk hver side
ferdig for seg. Fell videre ved nakken
1 m (likt alle størrelser) = (22) 23 (25)
26 skulderm. Strikk til arb måler (42)
46 (50) 54 cm. Fell av. Strikk den
andre siden på samme måte, men
Gjenta
speilvendt.
Gjenta

og tilbake og fell til ermetopp i hver
side annenhver p 1,1,1 m (likt alle
størrelser). Fell av. Strikk ett erme til
på samme måte.
Montering:
Sy sammen på skuldrene.
Halskant:
Beg ved venstre skuldersøm. Strikk
opp m fra retten på p nr 3½ ca 11
m pr 5 cm (innenfor 1 m) rundt
halsringningen, sett ett merke ved hver
skuldersøm. Strikk 6 omg glattstrikk
rundt, samtidig som det økes 1 m på
hver side av merkene annenhver omg
(= 12 m økt). Fell av.
Brett kanten mot vrangen og sy til med
løse sting.
Sy i ermene (fest ermet til midt på
skuldersømmen og midt under ermet).
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DESIGN: Brit Frafjord Ørstavik
LERKE

Forstykke:
= (88) 92 (98) 102 m. Strikk og fell
til ermehull som på bakstykke. Når
arb fra brettekanten midt foran måler
(34) 38 (42) 46 cm felles de midterste
(30) 32 (34) 36 m, samtidig som
det strikkes 2 m sammen 8 ganger
= (22) 24 (26) 28 m felt. Strikk hver
side ferdig for seg. Fell videre ved
hals siden annenhver p 1,1,1,1,1 m =
(22) 23 (25) 26 skulderm. Strikk til arb
måler likt som bakstykke. Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (36) 36 (38) 40 m med kitt
på strømpep nr 3½ og strikk 5 omg
glattstrikk rundt, skift til lys gul og
strikk 1 omg r, 1 omg vr til brettekant.
Skift til kitt og strikk mønster etter
diagrammet, tell ut fra midt på ermet
hvor diagrammet begynner, samtidig
som det på 1. omg økes 8 m jevnt
fordelt = (44) 44 (46) 48 m. Sett ett
merke midt under ermet og øk 1 m på
hver side av merket hver 2. cm (likt
alle størrelser) til i alt (68) 72 (78) 84
m. de økte m strikkes med i mønster
etter hvert. OBS! Når det ikke er nok
m til en flettevridning strikke m r. Strikk
til ermet måler (26) 32 (34) 37 cm eller
ønsket lengde. Fell av 4 m (2 m på
hver side av merket) midt under ermet.
Strikk videre frem og tilbake og fell til
ermetopp i hver side annenhver p 1,1
m (likt alle størrelser). Fell av.
Strikk ett erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen på skuldrene.
Halskant:
Beg ved venstre skuldersøm. Strikk/
plukk opp m med kitt fra retten på p

A

Gjenta

GENSER
Størrelser:
(4) 6 (8) 10 år
Mål:
Overvidde: (70) 74 (78) 82 cm
Lengde bak: (42) 46 (50) 54 cm
Ermelengde: (26) 32 (34) 37 cm eller
ønsket lengde
Garnforbruk:
2425 Kitt: (400) 450 (450) 500 g
2014 Lys gul: 50 gram alle størrelser

10 8

6 4 år

Gjenta

Slutt her

6 8 10 år
Beg her

Midt på ermet

B

Gjenta

Pinneforslag:
Rundp og strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk = 10 cm
26 m mønster = 10 cm

4

Gjenta

2

R på retten, vr på vrangen
Sett 3 m på hj.p bak arb,
3 r, strikk m på hj.p r
Sett 3 m på hj.p foran arb,
3 r, strikk m på hj.p r

nr 3½ ca 11 m pr 5 cm (innenfor 1 m)
rundt halsringningen, sett ett merke
ved hver skuldersøm. Skift til lys gul
strikk 1 omg r, 1 omg vr, skift til kitt og
strikk 6 omg glattstrikk rundt, samtidig
som det økes 1 m på hver side av
merkene annenhver omg (= 12 m økt).
Fell av. Brett kanten mot vrangen og
sy til med løse sting.
Sy i ermene (fest ermet til midt på
skuldersømmen og midt under ermet).

Slutt her

PONCHO
Størrelser:
(S-M) L-XL
Mål:
Overvidde: (136) 152 cm
Lengde foran: (58) 62 cm
Garnforbruk:
2425 Kitt: (550) 600 g
Pinneforslag:
Rundp nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk = 10 cm
27 m mønster = 10 cm
Kantm:
Ta 1. m vr løs av p, strikk til det gjenstår
1 m, 1 r.
Bakstykke:
Legg opp (182) 206 m på rundp nr 4
og strikk 5 cm vr-bord frem og tilbake
slik:
1. p: (= vrangen): Strikk 1 kantm, 1 r, 1
vridd vr, *2 r, 1 vridd vr*, gjenta fra *-*
til det gjenstår 2 m, 1 r, 1 kantm.

Beg her

Vr på retten, r på vrangen
Vridd r på retten, vridd vr på vrangen
Ta 4 m løst av p med tråden på
forsiden av arb, sett m tilbake på
venstre p med tråden på baksiden av arb,
ta de 4 m løst av p igjen med tråden på
forsiden av arb (= 2 løse tråder på retten
og 1 løs tråd på vrangen)
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DESIGN: Brit Frafjord Ørstavik
LERKE

Gjenta

2. p: Strikk 1 kantm, 1 vr, 1 vridd r,*2 vr,
1 vridd r*, gjenta fra *-* til det gjenstår
2 m, 1 vr, 1 kantm.
Gjenta disse 2 p. Slutt med 1 p fra
vrangen.
Fortsett med glattstrikk innenfor 6
m i hver side (disse 6 m fortsetter
som før), samtidig som det på 1. p
felles (42) 50 m jevnt fordelt over de
midterste (170) 194 m = (140) 156 m.
Når arb måler (35) 39 cm strikkes
mønster etter diagrammet innenfor
6 m i hver side, samtidig som det på
1. p økes (42) 50 m over de midterste
(128) 144 m.
Når diagrammet er strikket, felles (42)
50 m og det strikkes videre i glattstrikk
innenfor 6 m i hver side. Når arb måler
(56) 60 cm felles de midterste (28)
32 m til nakke. Strikk hver side ferdig
for seg og fell videre til nakken 2,1,1
m = (52) 58 skulderm. Strikk til arb
måler (58) 62 cm. Fell av. Strikk den
andre siden på samme måte, men
speilvendt.
Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke
til arb måler (52) 56 cm. Fell av de
midterste (22) 26 m til halsringning.
Strikk hver side ferdig for seg og fell
videre til halsringning 2,2,1,1,1 m =
(52) 58 skulderm. Strikk til arb måler
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(58) 62 cm. Fell av. Strikk den andre
siden på samme måte, men speilvendt.
Montering:
Sy sammen på skuldrene. Mål (28) 30
cm (= ermehull) ned fra hver skulder,
og sy sammen 6 cm i hver side.
Halskant:
Begynn i venstre side av halsringningen
(ca 9 cm ned fra skulderen) og strikk
opp (103) 112 m på p nr 4.
OBS! De siste 6 m skal strikkes opp
på baksiden av de 6 første m.
Strikk 1 p r tilbake, samtidig som det
økes 32 m jevnt fordelt = (135) 144 m
og strikk videre frem og tilbake slik:
1. p: (retten) 1 kantm, 1 vridd vr, *2 r, 1
vridd vr*, gjenta fra *-*, 1 kantm.
2. p: 1 kantm, 1 vridd r, *2 vr, 1 vridd r*,
gjenta fra *-*, 1 kantm.
Gjenta disse 2 p.
Strikk til halskanten måler 14 cm (likt
alle størrelser).
Fell av med 2. p.
Brett halsen mot retten.

Gjenta

videre med denne inndeling: Strikk
(21) 26 (33) 35 m glattstrikk, 14 m
mønster etter diagrammet (= siden),
(42) 52 (66) 70 m glattstrikk, 14 m
mønster etter diagrammet (= siden),
(21) 26 (33) 35 m glattstrikk, samtidig
som det økes som vist i diagrammet til
i alt (216) 246 (316) 336 m, de økte m
strikkes videre i glattstrikk.
Strikk videre uten økninger til arb fra 1
økning måler (36) 42 (56) 58 cm, eller
ønsket lengde. Strikk 1 omg vr, 1 omg
r, 1 omg vr. Fell av med r m .

Gjenta

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
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DESIGN: Brit Frafjord Ørstavik
LERKE
R på retten
Vr på retten
Sett 3 m på hjelpep bak arb, 3 r,
strikk m på hjelpep r
Sett 3 m på hjelpep foran arb, 3 r,
strikk m på hjelpep r
Øk 1 m i tverrtråden mellom den
r og vr m

PONCHO
Størrelser:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Mål:
Lengde: (50) 57 (61) 69 (73) 77 cm
Garnforbruk:
3811 Perlerosa: (250) 300 (350) 400
(450) 500 g
Pinneforslag:
Rundp nr 3½
Strikkefasthet:
23 m mønster = 10 cm
Kantm: De 2 første og 2 siste m
strikkes hele tiden r.
Legg opp (101) 109 (117) 133 (141)
149 m på p nr 3½ og strikk 3 p r (=
riller) frem og tilbake. Strikk mønster
etter diagrammet innenfor 2 kantm i
hver side. Strikk til arb måler (87) 93
(101) 115 (121) 129 cm, slutt med
helt mønster. Strikk de 2 siste p i
diagrammet. Strikk 1 p vr (fra retten), 1
p r, 1 p vr. Fell av med r m fra vrangen.
Montering:
Brett arb i to, rettside mot rettside og sy
sammen i den ene siden fra oppleggsog avfellingskant og opp mot toppen,
la det stå igjen (18) 19 (19) 20 (20) 21
cm til halsåpning.
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DESIGN: Brit Frafjord Ørstavik
LERKE
PONCHO
Størrelser:
(4-6) 8-10 år (S-M) L-XL
Mål:
Lengde: (36) 42 (56) 58 cm
Garnforbruk:
0017 Hvit: (200) 250 (400) 400 g
Pinneforslag:
Rundp nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk = 10 cm
For- og bakstykke:
Strikkes ovenfra og ned. Beg på omg
= midt bak. Legg opp (100) 120 (140)
148 m på rundp nr 3½ og strikk 8 omg
glattstrikk rundt. På neste omg økes
(12) 12 (20) 20 m jevnt fordelt = (112)
132 (160) 168 m til hver del. Strikk

4
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DESIGN: Dale Garn
LERKE
KJOLE
Størrelser:
(4) 6 (8) 10 år
Mål:
Overvidde: (60) 65 (71) 76 cm
Lengde: (50) 54 (58) 62 cm
Ermelengde: (27) 33 (36) 38 cm
Garnforbruk:
6621 Isbre: (250) 250 (300) 350 g
2425 Kitt: (100) 150 (150) 200 g

Pinneforslag:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Heklenål nr 3
Strikkefasthet: 22 m glattstrikk = 10 cm
Stripemønster:
Strikk 2 omg kitt, 2 omg isbre. Gjenta
disse 4 omg.
For- og bakstykke:
Legg opp (216) 228 (240) 252 m
med isbre på p nr 3 og strikk 8 omg
glattstrikk rundt. Skift til kitt og p nr 3½.
Strikk 1 omg r, 1 omg vr. Strikk 18 omg
mønster etter diagram, 1 omg vr.
Skift til isbre og strikk videre i glattstrikk.
Strikk til arb måler (uten å strekke ut
rullekanten) (30) 32 (35) 37 cm. Sett
ett merke i hver side med (108) 114
(120) 126 m til hver del. Strikk videre
og fell i hver side slik: *Strikk (12) 15
(18) 21 r, 2 r sammen 42 ganger (likt
for alle størrelser), (12) 15 (18) 21 r* =
(66) 72 (78) 84 m til forstykke. Gjenta
fra *-* over bakstykkets m. Skift til p nr
3½ og strikk 3 omg glattstrikk. Skift til
kitt og strikk 1 omg r, 1 omg vr. Strikk
videre i glattstrikk og stripemønster.
Når arb måler (4) 5 (5) 6 cm fra den
siste vr omg over diagrammet, deles
det til for- og bakstykke slik: Fell av 1
m, strikk (65) 71 (77) 83 m = forstykke,
fell av neste m, strikk (65) 71 (77) 83
m = bakstykke.
Bakstykke:
Fortsett frem og tilbake med
stripemønster og fell til ermehull i
hver side annenhver p (3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1,1 (3,2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1,1
m = (49) 53 (57) 61 m. Når arb fra
delingen måler (10) 11 (12) 13 cm
felles de midterste (17) 19 (21) 23
m til nakke og hver side strikkes
ferdig for seg. Fell videre ved nakken
annenhver p 2,2 m (likt alle størrelser)
= (12) 13 (14) 15 skulderm. Strikk til
arb ermehullet måler (12) 13 (14) 15
cm. Fell av. Strikk den andre siden på
samme måte, men speilvendt.
Forstykke:
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke,
samtidig
som
den
midterste m midt foran felles av til
v-hals og hver side strikkes ferdig for seg.
Høyre side:
Fortsett frem og tilbake med ermehulls
felling som før, samtidig som det felles
til v-hals fra retten slik: Strikk 2 vridd r
sammen innenfor 1 kantm r hver cm i
alt (12) 13 (14) 15 ganger. Strikk til arb
måler likt som bakstykke. Fell av.
Venstre side:
Strikkes som høyre side, men
speilvendt.

Fell til v-hals ved å strikke 2 r sammen
før siste m ved delingen foran.
Ermer:
Legg opp (34) 36 (38) 40 m med
isbre på strømpep nr 3 og strikk 8
omg glattstrikk rundt, samtidig som
m-tallet på siste omg reguleres til (36)
36 (42) 42 m. Skift til kitt og strømpep
nr 3½. Strikk 1 omg r, 1 omg vr. Strikk
18 omg mønster etter diagrammet, 1
omg vr. Sett ett merke rundt 2 m midt
under ermet. Fortsett med glattstrikk
og stripemønster, samtidig som det
økes 1 m på hver side av merkem
hver (3½.) 4. (4.) 4½. cm i alt (4) 6 (5)
7 ganger = (44) 48 (52) 56 m. Strikk
til erme måler ca (27) 33 (36) 38 cm,
slutt med samme stripe som på forog bakstykke. Strikk videre frem og
tilbake og fell av til ermetopp i hver
side annenhver p 3,2 m og videre 1 m
til det gjenstår (14) 16 (18) 20 m. Fell
videre 2,1 m i hver side. Fell av.
Strikk ett erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen på skuldrene.
Halskant:
Beg ved venstre skuldersøm. Strikk
opp 11 m pr 5 cm med isbre på p nr
3 langs venstre hals-side av v-halsen,
ta opp 1 m (= midtm) nede i spissen
og fortsett opp langs høyre side og
videre rundt nakken = 1 p r. Strikk 5 p
r frem og tilbake, samtidig som det på
hver p fra retten strikkes 2 r sammen
før midtm og 2 vridd r sammen etter
midtm. Fell av med r m fra retten.
Sy kanten sammen på skulderen.
Sy i ermene.
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DESIGN: Brit Frafjord Ørstavik
LERKE
JAKKE
Størrelser:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Mål:
Overvidde: (82) 87 (92) 102 (112) 122 cm
Lengde (målt midt bak før halskant):
(56) 58 (60) 62 (64) 66 cm
Ermelengde: (47) 48 (48) 49 (49) 49 cm
Garnforbruk:
2425 Kitt: (400) 450 (450) 500 (550)
600 g
Tilbehør:
Glidelås i passe lengde

Diagram
Strikk til slutt
Gjenta

Pinneforslag:
Rundp og strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
24 m mønster = 10 cm

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Kast
2 r sammen
Ta 1 m løs av, 2 r sammen,
trekk den løse m over
3 r sammen
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Kantm:
Ta 1. m vr løs av p, strikk til det gjenstår
1 m, 1 r.
For- og bakstykke:
Legg opp (197) 209 (221) 245 (269)
293 m på rundp nr 3½ og strikk 3 p
glattstrikk (1. p = vrangen) frem og
tilbake innenfor 1 kantm i hver side.
Strikk mønster etter diagrammet
innenfor 1 kantm i hver side til arb
måler (39) 41 (43) 45 (47) 49 cm.
Fell til ermehull fra retten slik: Strikk
(45) 48 (51) 57 (63) 69 m (= forstykke),
fell av 8 m til ermehull, strikk (91) 97
(103) 115 (127) 139 m (= bakstykke),
fell av 8 m til ermehull, strikk (45) 48

Gjenta

Midt på ermet

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
2 r sammen
2 vridd r sammen
Ta 1 m r løs av, 2 r sammen,
trekk den løse m over

(51) 57 (63) 69 m (= forstykke). Legg
arb til side og strikk ermene.
Ermer:
Kantm på ermene strikkes r på alle p.
Legg opp (45) 45 (45) 49 (49) (49)
m på strømpep nr 3½ og strikk 3 p
glattstrikk frem og tilbake. Fortsett med
mønster etter diagrammet innenfor 1
kantm i hver side, tell ut fra midt på
ermet hvor diagrammet beg. Når arb
måler 2 cm økes 1 m innenfor kantm i
hver side, gjenta økningene hver (2½)
2½ (2) 2 (2) 2 cm til i alt (75) 79 (83)
87 (91) 95 m. De økte m strikkes med
i mønsteret etter hvert. Strikk til ermet
måler (47) 48 (48) 49 (49) 49 cm. Slutt
med samme p i diagrammet som på
for- og bakstykket. Fell av 5 m i hver
side. Legg arb til side og strikk ett
erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett alle delene inn på rundp nr 3½,
høyre forstykke, ermet, bakstykke,
ermet og venstre forstykke = (311) 331
(351) 383 (415) 447 m. Sett ett merke
rundt 4 m (2 m fra hver del) i hver
sammenføyning og fell til raglan ved
alle 4 sammenføyninger slik: Strikk til
2 m før merkem, str 2 vr sammen, 4 r,
2 vr sammen.
OBS! Når det ikke er nok m til kast 2 r/
vridd r sammen strikkes m vr.
Fell på hver 4. p i alt 2 ganger (alle
størrelser), videre annenhver p i
alt (21) 22 (24) 25 (27) 29 ganger =
(127) 139 (143) 167 (183) 199 m.
Fell (7) 7 (7) 8 (8) 9 m til halsringning
ved hver forkant. Fell videre til hals
på annenhver p 2,2,1,1 m (likt alle
størrelser). Samtidig som det felles
videre til raglan, til det er felt i alt
(25) 26 (28) 29 (31) 33 ganger på
bakstykket. Strikk 3 p glattstrikk frem
og tilbake. Fell av.
Montering:
Sy sammen ermesømmene.
Sy sammen under ermet.
Sy i glidelås.
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DESIGN: Brit Frafjord Ørstavik
LERKE
JAKKE
Størrelser:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Mål:
Overvidde: (82) 86 (94) 102 (110) 120 cm
Lengde: (56) 58 (60) 62 (64) 66 cm
Ermelengde: (47) 48 (48) 49 (49) 49 cm
Garnforbruk:
0020 Ubleket hvit: (300) 350 (450) 450
(500) 550 g
Pinneforslag:
Rundp nr 3½
Heklenål 3,5 mm
Strikkefasthet: 23 m rillestrikk = 10 cm
Heklefasthet: (1 st + 1 sk) 7 ganger +
1 sk = 10 cm
Mønster:
Salomos knute = sk: Trekk ut en løkke,
ca 1 cm lang, ta kast på nålen, hekle
1 lm, stikk nålen mellom den enkle
tråden og løkken, hekle 1 fm for å låse
knuten.
1. rad: Hekle 1 sk, hopp over 6 lm (=
1 st, 3 lm), 1 st i neste lm, *1 sk, hopp
over 3 lm, 1 st i neste lm*, gjenta fra *-*
raden ut. Snu.
2. rad: 3 lm (= 1. st), *1 sk, hopp over 1
sk, 1 sk i neste st*, gjenta fra *-* raden
ut, slutt med 1 st i 1. st. Snu.
3. rad: Gjenta 2. rad, men slutt med 1
st i 3. lm på forrige rad.
Gjenta 2. og 3. rad.
Bakstykke:
Legg opp (119) 127 (143) 155 (163)
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179 lm med heklenål 3,5 mm og hekle
mønster frem og tilbake til arb måler
(51) 53 (55) 57 (59) 61 cm. Klipp av
garnet. Snu arb og hekle fra retten slik:
Fest tråden med 1 kjm i 1. st, *hekle 3
fm i lm-buen, hopp over 1 st*, gjenta
fra *-* raden ut.
Høyre forstykke:
Legg opp (52) 54 (60) 64 (68) 74 m
på p nr 3½ og strikk r frem og tilbake
(= riller) til arb måler (38) 40 (42) 44
(46) 48 cm. Strikk forkorta rader slik,
samtidig som det strikkes *2 m vridd r
sammen innenfor 1. m*, gjenta fra *-*
hver 16. p i alt 5 ganger = (47) 49 (55)
59 (63) 69. *Strikk (18) 20 (28) 32 (36)
40 m r, snu, strikk r tilbake (stram 1. m
godt). Strikk 4 p r frem og tilbake. Strikk
(20) 22 (30) 34 (38) 42 m r, snu, strikk
r tilbake (stram 1. m godt). Strikk 6 p
r frem og tilbake*. Gjenta fra *-*, men
strikk 2 m mer for hver gang det snus
til det er strikket over alle m. Strikk til
arb måler (56) 58 (60) 62 (64) 66 cm,
sett ett merke = midt på skulderen.
Strikk videre slik:
Strikk (44) 46 (52) 56 (60) 66 m r, snu,
strikk r tilbake (stram 1. m godt). Strikk
4 p r frem og tilbake. *Strikk (40) 42
(48) 52 (56) 62 m r, snu, strikk r tilbake
(stram 1. m godt). Strikk 4 p r frem
og tilbake*. Gjenta fra *-*, men strikk
4 m mindre ved hver snuing, til det er
snudd i alt 8 ganger. Strikk videre til
arb fra merket midt på skulderen måler
8 cm. Fell av.
Venstre forstykke:
Legg opp og strikk som høyre
forstykke, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (41) 41 (45) 45 (45) 49 m på
p nr 3½ og strikk 14 p r frem og tilbake.
Fell av med r m fra vrangen. Ikke klipp
av garnet, vend arb (= retten) og hekle
med heklenål 3,5 mm mønster frem
og tilbake (beg fra 2. rad) til arb måler
(47) 48 (48) 49 (49) 49 cm. Samtidig
som det økes 1 st i hver side på
annenhver rad. I beg av raden: Hekle
3 lm (=1. st), hekle 1 st i samme m.
I slutten av raden: Hekle 2 st i sist st.
De økte m hekles med i mønster så
snart det er m nok. Hekle til arb måler
(47) 48 (48) 49 (49) 49 cm. Klipp av
tråden. Hekle ett erme til på samme
måte.
Montering:
Sett ett merke midt på bakstykke.
Sy forstykkene til bakstykket, kant i
kant. Sett ett merke midt på ermet.
Sy ut fra midt på ermet/skulder og
sy erme til kant i kant med for- og
bakstykket i hver side.
Sy ermesømmene.
Sy sammen i sidene.
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DESIGN: Brit Frafjord Ørstavik
LERKE
JAKKE med rundt bærestykke
Størrelser:
(4) 6 (8) 10 år
Mål:
Overvidde: (67) 72 (77) 82 cm
Lengde, midt bak: (38) 42 (46) 50 cm
Ermelengde: (26) 28 (30) 32 cm
Garnforbruk:
3217 Korall: (300) 350 (400) 450 g
4036 Flaggrød: 50 g alle størrelser
Tilbehør:
3 knapper
Pinneforslag:
Rundp nr 3½
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
23 m rillestrikk = 10 cm
Riller: Strikk alle p r.
For- og bakstykke:
Legg opp (158) 170 (182) 194 m med
flaggrød på rundp nr 3½ og strikk 1 p r
(1. p = vrangen). Skift til korall og strikk
r frem og tilbake (= riller) til arb måler
(24) 27 (31) 33 cm. Fell til ermehull
fra retten slik: Strikk (39) 42 (44) 47
m (= forstykke), fell av (4) 4 (6) 6 m
til ermehull, strikk (72) 78 (82) 88 m
(= bakstykke), fell av (4) 4 (6) 6 m til
ermehull, strikk (39) 42 (44) 47 m (=
forstykke). Legg arb til side og strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp (32) 34 (38) 40 m med

flaggrød på rundp nr 3½ og strikk 1 p r
(1. p = vrangen). Skift til korall og strikk
r frem og tilbake (= riller). Når måler ca
1½ cm økes 1 m i hver side innenfor
1 m. Gjenta økningene hver (1½.) 1½.
(2.) 2½. cm til i alt (62) 64 (66) 68 m.
Strikk til arb måler (26) 28 (30) 32 cm
og fell av til ermehull (fra retten) (2) 2
(3) 3 m i hver side. Legg arb til side og
strikk ett erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett delene inn på samme rundp nr 3½
= (266) 282 (290) 306 m. OBS! Alle
videre mål tas herfra. Sett ett merke i
hver sammenføyning og fell til raglan
ved hver merke på hver 4. p (fra retten)
ved å strikke 2 vridd r sammen før
hvert merke og 2 r sammen etter hvert
merke felt (= 8 m felt) i alt 3 ganger
= (242) 258 (266) 282 m. Strikk til arb
måler (5) 6 (6) 6 cm fell fra retten slik:
Strikk (3) 5 (9) 11 r, *2 r sammen, 4 r*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 r sammen,
(3) 5 (9) 11 r = (202) 216 (224) 238 m.
Samtidig, når arb måler (7-10-13)
8-11-14 (8-11-14) 9-13-16 cm strikkes
ett knapphull fra retten slik: Strikk 1 r,
2 r sammen, 2 kast, 2 vridd r sammen,
strikk p ut. På neste p strikkes 1 r, 1
vridd r i kastet. Strikk til arb måler (8)
9 (9) 10 cm fell fra retten slik: Strikk
(3) 5 (9) 11 r, *2 r sammen, 3 r*, gjenta
fra *-*, slutt med 2 r sammen, (2) 4 (8)
10 r = (162) 174 (182) 194 m. Strikk
til arb måler (11) 12 (12) 14 cm fell fra
retten slik: Strikk (2) 4 (8) 10 r, *2 r
sammen, 2 r*, gjenta fra *-*, slutt med
2 r sammen, (2) 4 (8) 10 r = (122) 132
(140) 150 m. Strikk til arb måler (14)
15 (15) 17 cm, skift til flaggrød og fell
fra retten slik: Strikk (2) 4 (8) 10 r, *2 r
sammen, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med
2 r sammen, (1) 3 (7) 9 r = (82) 90 (98)
106 m. Fell av fra vrangen med r m.
Montering:
Sy sammen ermene og sy sammen
midt under ermet.
Sy i knappene.
Hekla kant langs hvert forstykke
Hekle med flaggrød og heklenål nr 3
en rad kjm i det ytterste leddet i hver
rille langs hvert forstykke.
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