BABY & BARN 3 MND-4 ÅR
PURE ECO BABY WOOL, PURE ECO WOOL, PURE ECO FUR,
LILLE LERKE, LERKE & LERKE PLUSS

DG339

DALE BABY CLASSICS

# DALE BABY CLASSICS
339 - kun det beste til de minste
Vi elsker den klassisk-nostalgiske trenden til baby- og småbarn, og det er ingen tvil om at
strikkefolket gjør det samme for nå florerer det av nydelige bilder av skjønne små i alle
sosiale medier. Superflinke mammastrikkere, tanter og bestemødre - og kanskje noen
pappastrikkere, onkler og bestefedre – produserer vakre småplagg på løpende bånd.
De kan med god grunn og stolthet vise dem frem og inspirere andre med alt det
fine de lager.
I denne katalogen finner du en rykende fersk kolleksjon til baby og småbarn fra 3 måneder
til 4 år. Vi inspirerer deg til å strikke både nye og kjente babyklassikere, og selvsagt strikkes
vår- og sommerplaggene i Lerke-serien og vårt fineste økologiske og etiske Pure ECOgarn. Kun det aller beste til de små!
Selvsagt finner du nye design i Pure Eco Baby Wool, Pure Eco Wool og Pure Eco Fur som
er økologisk og etisk GOTS og ICEA-sertifiserte garn. Vi anbefaler absolutt Pure ECO til
baby og barn, og til alle som verdsetter plagg i den aller beste ull- og alpakkakvaliteten.
Lerke-serien er perfekt når ren ull blir for varmt, og er like flott til hekling og strikking.
Nå lanserer vi dessuten et nytt medlem i den superpopulære Lerke-familien; Lerke Pluss –
som er en litt mer chunky utgave av Lerke. Du som elsker den nydelige
merino-bomull-miksen kan nå leke deg med tre ulike tykkelser. Det beste er at du får de
samme fargene i Lille Lerke, Lerke og Lerke Pluss, så hvorfor ikke strikke kjole, romper og
små topper i Lille Lerke med jakke eller genser i Lerke eller Lerke Pluss?
Suksessen er garantert!
Husk at vi ELSKER at du deler bilder på sosiale medier, og vi LIKER selvsagt at du tagger
oss. Da kan du bruke emneknaggene #dalegarn og #dalebabyclassics. Så nå ønsker vi
deg en strålende, ny strikkesesong, og håper at du blir inspirert til å strikke enda mer
til småtrolla!
Margaretha Finseth
Design & Brand Manager
HOUSE OF YARN
Pst! Har du også lyst til å være først ute med det siste?
Følg oss på Facebook og Instagram, og tegn deg på vårt nyhetsbrev (du finner
påmeldingsknapp på www.dalegarn.no), så går du ikke glipp av alle de spennende
nyhetene som kommer i løpet av året.

Følg Dale Garn på Facebook, og del gjerne bilder av det du har på strikkepinnene!
Følg oss gjerne på Instagram også: houseofyarn_norway Vi LIKER at du hashtagger ditt Dale-prosjekt med #DaleGarn
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MODELL

339∙01

2,5+3+7 2,5+3 ELASTIKK

4

EMIL & EMELY GENSER,
BUKSE & TILBEHØR
Garn: PURE ECO BABY WOOL
100 % økologisk ull, 50 gram = ca 160 meter

PURE ECO FUR
70 % økologisk ull, 25 % alpakka, 5 % polyamid, 50 gram = ca 55 meter

Størrelser: 6 mnd-4 år
Forbruk: 9 nøster PURE ECO WOOL og 3 PURE ECO FUR til hele
settet i str. 1 år
Design: Brit Frafjord Ørstavik
Alternativt garn: Alternativ for PURE ECO BABY WOOL: BABY ULL
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MODELL

339∙02
4,5+5 4,5+5 4,5+5

YLVA
FLETTEKJOLE
Garn: LERKE PLUSS
53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,
50 gram = ca 80 meter

Størrelser: 2-6 år
Forbruk: 10 nøster til str. 4 år
Design: Kari Haugen
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MODELL

339∙03

2,5+3 2,5+3 2,5+3 2,5

4

ANNABEL
PYNTEKJOLE
Garn: LILLE LERKE
53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,
50 gram = ca 142 meter

Størrelser: 3 mnd-4 år
Forbruk: 5 nøster til str. 1 år
Design: Dale Garn
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MODELL

339∙04

Oppskrift til kosedyr: Modell 339-09

2,5+3

2,5+3 2,5+3 HJELPEP

1

SONDRE
FLETTEGENSER & SOKKER
Garn: PURE ECO BABY WOOL
100 % økologisk ull, 50 gram = ca 160 meter

Størrelser: 6 mnd-4 år
Forbruk: 4 nøster til hele settet str. 6 mnd
Design: Brit Frafjord Ørstavik
Alternativt garn: BABY ULL
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MODELL

339∙05

3,5

4-6

HJERTEFIN
HEKLEJAKKE & KYSE
Garn: PURE ECO BABY WOOL
100 % økologisk ull, 50 gram = ca 160 meter

Størrelser: 3 mnd-4 år
Forbruk: 3 nøster til jakke,
1 nøste til lue i str. 6 mnd
Design: Brit Frafjord Ørstavik
Alternativt garn: BABY ULL
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MODELL

339∙06

2,5+3

2,5+3

2

FREYA FINKJOLE
& SOMMERTOPP
Garn: LILLE LERKE
53 % merino ull, 47 % egyptisk bomull, 50 gram = ca 147 meter

Størrelser: 6 mnd-4 år
Forbruk: 7 nøster til topp og 8 nøster til
kjole str. 4 år
Design: Kari Haugen
Oppskrift til kosedyr: Modell 339-09
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MODELL

339∙07

2,5+3+4

2,5+3+4 3,5

MORGAN
FINVEST & CAPS
Garn: PURE ECO BABY WOOL
100 % økologisk ull, 50 gram = ca 160 meter

PURE ECO WOOL
70 % økologisk ull, 30 % alpakka, 50 gram = ca 112 meter

Størrelser: 6 mnd-4 år
Forbruk: 6 nøster PURE BABY WOOL til vest
og 3 nøster PURE ECO WOOL til caps til str 1 år
Design: Brit Frafjord Ørstavik
Alternativt garn: Alternativ til PURE ECO BABY WOOL: BABY ULL,
Alternativt til PURE ECO WOOL: NATURAL LANOLIN WOOL, HEILO,
FALK eller LERKE
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MODELL

339∙08

2,5+3

3

2,5

3-4

ANGELINA
BLOMSTERKNOPPTOPP
Garn: LILLE LERKE
53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 50 gram = ca 142 meter

Størrelser: 3 mnd-4 år
Forbruk: 5 nøster til str. 1-2 år
Design: Kari Haugen
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MODELL

339∙09

3,5

6

LILLE BI, BRAKAR,
& VOVSE
Garn: LERKE
53 % merino ull, 47 % egyptisk bomull, 50 gram = ca 115 meter

Størrelser: ca 18 cm
Forbruk: 3 nøster til bie, 2 nøster til bamse, 2 nøster til hund
Design: Kari Haugen
Alternativt garn: PURE ECO WOOL, NATURAL
LANOLIN WOOL, FALK eller HEILO
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MODELL

339∙10

3+4

4,5+5 3+4+4,5 4 HJELPEP 5-7

IDA PERLEJAKKE,
SKJERF & BOOTIES
Garn: PURE ECO WOOL
70 % økologisk ull, 30 % alpakka, 50 gram = ca 112 meter

Størrelser: 6 mnd-4 år
Forbruk: 14 nøster til hele settet str. 4 år
Design: Brit Frafjord Ørstavik
Alternativt garn: NATURAL LANOLIN WOOL,
HEILO, FALK eller LERKE
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MODELL

339∙11

3

3

3

2,5

5-7

ANNABEL BLONDEJAKKE,
BUKSE, LUE & SOKKER
Garn: PURE ECO BABY WOOL
100 % økologisk ull, 50 gram = ca 160 meter

Størrelser: 3-12 mnd
Forbruk: 10 nøster til hele settet i str. 6 mnd,
Design: Dale Garn
Alternativt garn: BABY ULL
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2,5+3 2,5+3

10

EMMA
RILLESTRIKKSETT
Garn: LILLE LERKE
53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 50 gram = ca 142 meter

Størrelser: 3-24 mnd
Forbruk: 9 nøster til hele settet str. 6-9 mnd

MODELL

339∙12

Design: Kari Haugen
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MODELL

339∙13

3,5+4 3,5+4 6-8

OLIVER HETTEJAKKE
& SOKKER
Garn: LERKE
53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 50 gram = ca 115 meter

Størrelser: 3-24 mnd
Forbruk: Jakke 5 nøster, sokker 1 nøste til
str. 6-9 mnd
Design: Kari Haugen
Alternativt garn: PURE ECO WOOL, NATURAL
LANOLIN WOOL, FALK ELLER HEILO

Oppskrift til kosedyr: Modell 339-09
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3+4

MODELL

339∙14

2,5+3+4

2

VILMA BALLONGBUKSE
& KNESTRØMPER
Garn: LERKE
53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 50 gram = ca 115 meter

PURE ECO BABY WOOL
100 % økologisk ull, 50 gram = ca 160 meter

Størrelse: 3 mnd-4 år
Forbruk: LERKE 6 nøster,
PURE ECO WOOL 2 nøster til str. 4 år
Design: Brit Frafjord Ørstavik
Alternativt garn: Alternativ til LERKE: PURE ECO
WOOL, NATURAL LANOLIN WOOL, FALK eller HEILO
Alternativ til PURE ECO BABY WOOL: BABY ULL
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MODELL

339∙15

3,5

ANNABEL
BLONDETEPPE
Garn: PURE ECO BABY WOOL
100 % økologisk ull, 50 gram = ca 160 meter

Størrelse: Ca 66x75 cm
Forbruk: 5 nøster teppe
Design: Dale Garn
Alternativt garn: BABY ULL
Oppskrift til kosedyr: Modell 339-09
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TIPS OG RÅD
– TIL DEG SOM STRIKKER

Før du begynner
Les gjennom oppskriften før du begynner å strikke. Da får du en generell forståelse
for gangen i arbeidet, og du unngår å strikke feil.
Velg riktig garn
For et best mulig resultat anbefaler vi at du strikker i garnet som er oppgitt i oppskriften.
Selv garn med samme løpelengde, det vil si meter per gram garn, kan ha et ulikt
maskebilde. Garn med ulikt volum vil avvike i antall masker per 10 centimeter
i bredden og antall pinner i høyden.
Pass på strikkefastheten
For at plagget du strikker skal få de målene og fasongen som er oppgitt i oppskriften,
må du overholde strikkefastheten. Ikke alle strikker likt. Strikker du løsere enn
strikkefastheten som er oppgitt, blir plagget større. Strikker du fastere blir plagget mindre.
Strikk en prøvelapp
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall masker på 10 cm i bredden.
Har du flere masker enn oppgitt, skift til tykkere pinner. Har du færre masker,
skift til tynnere pinner.
Alle strikker litt ulikt, og pinne-nummeret i oppskriften er kun veiledende.
Bare et halv pinne-nummer opp eller ned kan gjøre forskjell.
Vask strikkeplaggene med omtanke
Vasker du riktig i maskin er det faktisk mer skånsomt enn å vaske for hånd. De nye
vaskemaskinene har svært skånsomme ullprogrammer. Ull- og silke- programmer,
såkalt ullvugge, gir minimal mekanisk behandling og vasker ull uten å tove.
Vi anbefaler 40 °C til superwashbehandlet ull og 30 °C til finere alpakka,
silke og ubehandlet ull. Du må også bruke spesialvaskemiddel for ull-silke.
Det samme gjelder blandingsgarn med ull.
Bomull vasker du på 40 °C finvask med finvaskmiddel.

Strikkeplagg bør også tørkes med omtanke
Når du vasker i maskin sentrifugeres overflødig vann ut av plagget. Det er fint, men
unngå likevel å henge strikkeplagg til tørk. Du kan oppleve at det siger og mister
fasongen da. Strekk plagget lett i fasong både i lengden og bredden. Legg det så over
f.eks. et tørkestativ, eventuelt med et frottehåndkle under for å unngå spilemerker,
og la det ligge til det er tørt.
Damp med riktig teknikk
Strikkede plagg kan om nødvendig dampes lett med et fuktig klede. Vri opp kledet i
rent vann, og «slå» ut overflødig fukt. Vreng plagget med vrangen ut, legg kledet over,
og hold det varme strykejernet et par millimeter over slik at dampen slår ned i strikkeplagget. Ikke press strykejernet ned på et strikkeplagg. Gjør du det, blir det flatt og noe
av den luftige strukturen i maskebildet blir borte.
Tenk når du tover
Både strikkede og heklede plagg kan toves i maskinen forutsatt at du har brukt garn i
100 % ren ull. Superwashbehandlet garn kan ikke toves. Vask det du skal tove på 30 til
40 °C finvask, men vær oppmerksom på at vaskemaskiner tover forskjellig så her må
du prøve deg frem.
Generelt sett tover store plagg mer enn små plagg, og noe som er løst strikket tover
mer enn det som er fast strikket. Strekk plagget i fasong mens det ennå er vått,
og la det tørke liggende flatt.
Bryt alle regler
Det viktigste du har med deg i den kreative prosessen, er kunnskap om garnfiberen.
At du vet hvordan den oppfører seg mens du strikker, i det ferdige plagget og i vask.
Og at du kjenner litt til egenskapene. F.eks. om garnet tover eller ikke. Om isolasjonsevnen er god eller ikke. Og du vil absolutt bruke litt mer penger på garn til et plagg du
legger usannsynlig mange timer og arbeid i. Ikke velg det billigste syntetgarnet til ditt
neste arvestykkeprosjekt.
Men for øvrig kan man gjøre som man vil! Eksperimenter med teknikker, garn og
strikkefasthet. Våg deg ut på å lage dine egne oppskrifter og mønster. Plukk ut dine
helt personlige yndlingsfarger. Test og prøv og se hva som skjer. Blir det helt feil har
du uansett lært noe nyttig.

Dale Garn ønsker deg lykke til med pinner og garn!
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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