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MRS DRANGE : 
MINE DALE BABY FAVORITTER

Jeg har alltid vært utålmodig, og håndarbeid var det verste faget jeg hadde på skolen.
Jeg tror ikke noen i sin villeste fantasi kunne tenke seg at jeg noen gang kom til å
begynne å strikke. Men så sviktet helsen. Og hva gjør en ekstremt utålmodig person 
som blir nødt til å sitte i ro store deler av dagen? Jo, man strikker!

Da jeg fikk forespørsel fra House of Yarn om å lage en katalog med babystrikk basert på
gamle oppskrifter fra Dale Garn, og jeg kunne gjøre det i mitt eget tempo, så brukte jeg
ikke lang tid på å bestemme meg. Jeg elsker å strikke! Babytøy er det jeg liker aller best
å holde på med, og jeg koser meg meg å kikke i ulike hefter og strikkebøker. Jeg blir
aldri lei av å velge ut garn og farger, tenke ut nye kombinasjoner, og strikke selve
plagget. Så fort det er ferdig går det ikke lange tiden før jeg får lyst til å kaste meg  
over et nytt.

Katalogprosjektet startet med at jeg gikk gjennom et enormt skattkammer av gamle
oppskrifter fra Dale Garn. Jeg plukket ut de jeg likte aller best, før jeg satt i gang jobben 
med å tilpasse dem, finne garn, og strikke plaggene. De fleste plaggene i denne katalo-
gen har jeg strikket selv, men jeg har også fått hjelp av min flinke nabo, Karen Elise, min 
gode mor Ragnhild og min lillesøster Bente. Vi har benyttet mine Dale Garn-favoritter 
LILLE LERKE, LERKE, BABY ULL og PURE ECO WOOL.

Jeg håper at du finner noe du vil lage i denne katalogen, og at det bidrar til at du får
oppleve magien rundt et strikkeprosjekt. Alt i fra å finne farger og garn til å tenke på
mottakeren og strikke inn litt ekstra kjærlighet i maskene. Men også til å roe ned i
hverdagen, og oppdage at strikking faktisk er en form for avslapping og terapi. Mest av
alt håper jeg at du til slutt sitter igjen med et vakkert plagg som DU har laget helt selv,
og som du er stolt av.

Hilsen
 

FØLG MRS DRANGE  
PÅ INSTAGRAM:

@MRSDRANGE

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

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av 

materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i 

næringsøyemed, er ikke 
tillatt uten avtale med House 

of Yarn AS.

#mrsdrangesstrikkeskuffer
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MODELL 357 | 01

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

Størrelser: 0 - 18 mnd

Forbruk: 3 nøster i str. 18 mnd

Design: Dale Garn

Alternativt garn: PURE ECO WOOL, NATURAL LANOLIN WOOL, FALK, PURE LINO

LILLE 
HJERTEROMPER3 + 3,53,5

"Jeg falt pladask for denne romperen! 
Bruk den til hverdags og til fest. Pynt den 

opp med nydelige strømper, bodyer og 
søte, små sko."

#LILLEHJERTEROMPER

2
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MODELL 357 | 02

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

Størrelser: 0 mnd - 4 år

Forbruk jakke: 3 nøster til hele settet i str. 3-6 mnd

Design: Dale Garn

DUS GRÅBLÅ
STORK JAKKE & LUE2,5+32,5+3 "Stork-jakken er en av mine store  

favoritter, og jeg har strikket den 
i mange farger og ulike garnkvaliteter. 

Dus gråblå i Lille Lerke er nydelig 
sammen med nøytrale 

naturfarger"

#STORKJAKKEN #STORKLUA

2



8 9

MODELL 357 | 03

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

Størrelser: 0 mnd - 4 år

Forbruk jakke: 3 nøster til hele settet i str. 3-6 mnd

Design: Dale Garn

KITTGRÅ 
STORK JAKKE & LUE "Før jeg strikker et plagg, prøver jeg ofte 

å tenke på hva det skal kombineres med. 
Lerke-seriens vakre kittfarge er den  jeg 
har strikket mest med. Den kan kombi-

neres med nesten alt! "

#STORKJAKKEN #STORKLUA

2,5+32,5+3 1
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MODELL 357 | 04

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

Størrelser: 0 mnd - 4 år

Forbruk jakke: 3 nøster til hele settet i str. 3-6 mnd

Design: Dale Garn

HALVBLEKET HVIT 
STORK JAKKE & LUE

"Stork-jakken er genial å ha over vakre
plagg som ellers hadde blitt skjult av en
jakke med knappestolpe eller glidelås.

Vakker strikk, og vakre plagg
må vises frem!"

#STORKJAKKEN #STORKLUA

2,5+32,5+3 1
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MODELL 357 | 05

Stork-jakken passer like 
flott til både gutter og jenter

og den kan brukes til alt 
og pyntes opp og ned 

som du lyster.

Passer 
til alt!

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

Størrelser: 0 mnd - 4 år

Forbruk jakke: 3 nøster til hele settet i str. 3-6 mnd

Design: Dale Garn

HALVBLEKET HVIT 
STORK JAKKE & LUE 2,5+32,5+3 1
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MODELL 357 | 06

Garn: LILLE LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 50 gram = 

ca 142 meter

Størrelser: 0 mnd - 4 år

Forbruk: 4 nøster i str. 3-6 mnd

Design: Olaug Kleppe

KAMSKJELL-
KJOLEN33

"Første gang jeg så den  
søte Kamskjell-kjolen ble 
jeg helt besatt på å strikke 

den! Her er det ribbe- 
strikkede bærestykket på  
originalen byttet ut med 

perlestrikk."

#KAMSKJELLKJOLEN

2,51
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Garn: LERKE, 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull, 50 gram = ca 115 meter

Størrelser: 0 mnd - 2 år

Forbruk: 2 nøster i str. 3-6 mnd

Design: Dale Garn

Alternativt garn: PURE ECO WOOL, NATURAL LANOLIN WOOL, FALK, PURE LINO

MODELL 357 | 07 
LILLE STRUKTURBODY3,5

Den nydelige strukturen gjør Kamskjell- 
kjolen helt spesiell, og den er en strikke-

skatt av de sjeldne. Den søte, lille Struktur- 
bodyen har sin opprinnelse i en strikket 

badedrakt til baby.
#KAMSKJELLKJOLEN #LILLESTRUKTURBODY

3,58
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MODELL 357 | 08

Man kan gjerne tørre 
å bruke litt utradisjonelle 

fargekombinasjoner til gamle 
tradisjonsmønstre. 

Det blir flott!

Lek
med farger!

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

Størrelser: 0 mnd - 4 år

Forbruk: 4 nøster i str. 3-6 mnd

Design: Olaug Kleppe

Alternativt garn: BABY ULL

SIRDALSKJOLEN2,5+32,5+3

"Dette er en litt enklere variant av Dale 
Garns originale Sirdalskjole." 

#SIRDALSKJOLEN

2,5 2-3
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MODELL 357 | 09

Garn: BABY ULL 100 % superwash merino, 50 gram = ca 165 meter

Størrelser: 0-18 mnd

Forbruk: 6 nøster til hele settet i str. 6 mnd

Design: Dale Garn

Alternativt garn: PURE ECO BABY WOOL

LILLE VOKSEDRESS, 
VOKSELUE & SOKKER2,5 +32,5+3

"Høyelastiske plagg er 
behagelige for de små. Det 

gjør heller ikke noe om de er 
litt for romslige i starten, så 

har barnet litt å vokse i.
#LILLEVOKSEDRESS #VOKSELUE

1
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MODELL 357 | 10

Garn: PURE ECO BABY WOOL, 100 % økologisk ull, 50 gram  

= ca 160 meter

Størrelser: 0 mnd - 2 år

Forbruk knappestakken: 4 nøster i str. 3-6 mnd

Forbruk knappesett: 4 nøster i str. 3-6 mnd

Design: Dale Garn

Alternativt garn: BABY ULL

LILLE
KNAPPESETT2,52,5+3

Strikk én overdel, og flere skjørt 

og rompere i ulike farger. Da kan 

du variere antrekket uten 

å måtte strikke hele 

settet på nytt."  

Smarte 
småplagg

#LILLEKNAPPESTAKKEN #LILLEKNAPPESETT

8-10 4
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MODELL 357 | 11

Fletterille genserjakke  
kan brukes begge veier  

- som både genser  
og jakke. 

Tips!

Garn: BABY ULL 100 % merinoull, superwash merino, 50 gram = ca 165 meter

Størrelser: 0 mnd - 2 år

Forbruk: 4 nøster til hele settet i str. 3-6 mnd

Design: Dale Garn

Alternativt garn: BABY WOOL

FLETTERILLESETT2,5 + 3 FLETTEP

#FLETTERILLESETT

7-8
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Sett i knapper i hele fronten 
på jakken, eller bruk kun en 

i-cord snor og en knapp 
øverst. 

Tips! 

"Luer er flott og nødvendig tilbehør som 
man raskt blir ferdige med, og disse er også 
perfekte som gaver til de små. Over ser du tre 
ulike typer som alle får hvert sitt uttrykk p.g.a. 
ulike garn- og fargevalg. Disse passer alle flott 
sammen med de andre plaggene i dette heft-
et, og sist, men ikke minst, så er de er enkle å 
strikke."

#Storklua sitter veldig fint og godt på hodet til 
de små, og er en av mine store luefavoritter. 

#Fletterillelua er flott både med og uten dusk. 
Med trykknapp på dusken er det enkelt å ta den 
av når lua trenger en vask.

#Vokselua i ribbestrikk er elastisk med snøring. 
Da vokser ikke barnet så fort ut av den. 

"Stork-jakken er veldig  
anvendelig, og den passer like 
godt til både gutter og jenter. 

Uansett hvilken farge du  
velger, så blir den fin."

#STORKJAKKEN

GODE LUER  
TIL DE MINSTE

Se alle de flotte garnfargene du kan velge i 
mellom på Dalegarn.no
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Side 4-5:

Knestrømper fra Holalola.no

Hårbånd fra Denlilleprikkenoverien.no 

Babykurv og naturfarget body fra 

Barnaigata.no

Side 6-7:

Linromper fra Minilin.no

Sko og strømper fra Holalola.no 

Teppe fra Camcamcopenhagen.com

Side 8-9:

Krage, body, sko og kortbukse fra 

Barnaigata.no 

Lammeskinn fra Kid.no

Side 10-11:

Prikket sengetøy og heldrakt fra 

Barnaigata.no

Strømper fra holalola.no

Lammeskinn fra Kid.no

Side 12-13:

Teppe, sengehimmel og heldrakt fra 

Barnaigata.no

Side 14-15:

Body fra Barnaigata.no 

Babysko fra Holalola.no 

Sløyfe fra Denlilleprikkenoverien.no

Side 20-21:

Stjerneputer fra Barnaigata.no

Lammeskinn fra Kid.no

Teppe fra Camcamcopenhagen.com

Side 22-23:

Sengetøy, sko og stjerneputer fra 

Barnaigata.no

Kokosknapper fra Houseofyarn.no

Side 24-25:

Romper fra Minilin.no

Knestrømper fra Holalola.no

Kokosknapper fra Houseofyarn.no

Lammeskinn fra Kid.no

Side 6-7:

Linromper fra Minilin.no

Sko og strømper fra Holalola.no 

Teppe fra Camcamcopenhagen.com

Side 8-9:

Krage, body, sko og kortbukse fra 

Barnaigata.no 

Lammeskinn fra Kid.no

Side 10-11:

Prikket sengetøy og heldrakt fra 

Barnaigata.no

Strømper fra holalola.no

Lammeskinn fra Kid.no

Side 12-13:

Teppe, sengehimmel og heldrakt fra 

Barnaigata.no

Side 14-15:

Body fra Barnaigata.no 

Babysko fra Holalola.no 

Sløyfe fra Denlilleprikkenoverien.no

Side 20-21:

Stjerneputer fra Barnaigata.no

Lammeskinn fra Kid.no

Teppe fra Camcamcopenhagen.com

Side 22-23:

Sengetøy, sko og stjerneputer fra 

Barnaigata.no

Kokosknapper fra Houseofyarn.no

Side 24-25:

Romper fra Minilin.no

Knestrømper fra Holalola.no

Kokosknapper fra Houseofyarn.no

Lammeskinn fra Kid.no

TAKK FOR LÅN AV  
TILBEHØR TIL FOTO!
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no

FO
T

O
: B

IT
M

A
P

 V
E

D
 M

A
R

K
U

S JO
H

A
N

SSO
N

 | ST
Y

LIN
G

: V
IG

D
IS D

R
A

N
G

E
 O

G
 M

A
R

Y
-A

N
N

 A
ST

R
U

P
 | D

E
SIG

N
 O

G
 LA

YO
U

T: P
LA

Y
D

E
SIG

N
.N

O
 | R

E
P

R
O

: K
A

I H
A

N
SE

N
 T

R
Y

K
K

E
R

I 

28

dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.noknitathome.no

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER


