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ELEA HENTESETT ROSA

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
BABY ULL 100 % superwash merino,
50 gram = ca 165 meter

DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

STØRRELSER
Jakke
0-3 (6) 9-12 mnd
Kjole
0
(3)
6
(9)
12 mnd
Kyse
0-3 (6) 9-12 mnd
Sko
0-3 (6) 9-12 mnd
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
Kjole
Skjørtvidde ca
Hel lengde midt
foran ca
Ermelengde ca
GARNFORBRUK
Jakke
Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4
Kjole
Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4
Kyse
Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4
Sko
Farge 2
FARGER
Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4

49
25
17

(52)
(28)
(18)

59
31
19

cm
cm
cm

74

(78)

83

(87)

93 cm

30
16

(33)
(17)

36
21

(40)
(24)

42 cm
27 cm

PINNEFORSLAG
		

Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3
Heklenål nr 2,5

TILBEHØR
		

6
(7)
7		knapper til jakken
6 knapper til kjolen

STRIKKEFASTHET 28 m og 32 p/omganger glattstrikk
		
og mønster på p nr 3 = 10 x 10 cm
2
(2)
3 nøster
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser
3
(3)
4
(5)
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser

Hvit 0010
Dus blekrosa 8507
Dus jadegrønn 8520
Sand 2621

Alternativt garn: PURE ECO BABY WOOL, LILLE LERKE
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nøster

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger
eller kortere ved behov.
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FORKORTELSER
		
		

r = rett, vr = vrang, m = maske,
p = pinne, kjm = kjedemaske,
lm = luftmaske, fm = fastmaske

© 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.
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Strikk mønster etter diagram E1, tell ut fra midt på omgangen
hvor mønsteret begynner for valgt størrelse.
NB! Midt på omgangen er merket med pil i diagrammet
og er mellom 2 m i størrelser 0-3 og 9-12 mnd og over
1 m i størrelse 6 mnd. Denne plasseringen er viktig for
at mønsteret skal stemme når bærestykket strikkes.
På siste linje i diagrammet felles 8 (10) 10 m av midt under ermet
(de første og siste 4 (5) 5 m på omgangen). = 44 (55) 64 m.
Legg arbeidet til side og strikk venstre erme.

VENSTRE ERME
Strikkes som høyre erme, men strikk mønster etter diagram E2.

BÆRESTYKKET
Sett alle delene inn på rundp nr 3: Høyre forstykke, høyre erme,
bakstykket, venstre erme og venstre forstykke = 209 (236) 272 m.
Omgangen begynner midt foran som før. Strikk mønster etter
diagram F og fell som diagrammet viser. Når mønsteret er ferdig
strikket, gjenstår det 116 (131) 121 m.
Fell av klippe-m midt foran og strikk arbeidet ferdig fram
og tilbake.
Begynn med en p fra retten og strikk slik: *1 r med farge 2,
1 vr med farge 3*, gjenta fra *-* og avslutt med 1 r med farge 2.
NB! Størrelse 0-3 mnd: Fell 1 m midt på arbeidet på denne p =
115 (131) 121 m. Strikk 2 p glattstrikk med farge 2, samtidig som
det felles 50 (60) 42 m jevnt fordelt på 2. p = 65 (71) 79 m. Skift
til p nr 2,5 og strikk halskant.

HALSKANT
Strikk 1 p vr fra vrangen med farge 2. Strikk 3 (4) 4 cm vrangbord
slik: 1 r, *1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-* og slutt med 1 vridd r, 1 r.
På vrangen strikkes 1 vr, *1 vridd vr, 1 r*, gjenta fra *-* og slutt
med 1 vridd vr, 1 vr. Fell løst av med r og vr m.

JA KKE
FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 123 (131) 148 m med farge 1 på rundp nr 2,5. Strikk
1,5 cm fram og tilbake i glattstrikk og 1 p r fra vrangen =
brettekant. Skift til p nr 3 og strikk 1 p r. Øk 14 (15) 16 m jevnt
fordelt på neste p = 137 (146) 164 m.
Strikk mønster etter diagram A (B) C.
NB! Legg opp 5 nye m i slutten på 1. p og strikk videre rundt.
De 5 m er klippe-m og er ikke med i videre mønster eller m-tall.
Strikk mønster etter diagram D. Når diagram D er ferdig strikket,
deles arbeidet slik: Strikk 30 (31) 35 m (= høyre forstykke), fell
av 8 (10) 10 m (= ermehull), strikk 61 (64) 74 m (= bakstykket),
fell av 8 (10) 10 m (= ermehull), strikk 30 (31) 35 m (= venstre
forstykke). Legg arbeidet til side og strikk ermene.

HØYRE ERME
Legg opp 36 (39) 42 m med farge 1 på strømpep nr 2,5. Strikk
1,5 cm rundt i glattstrikk og 1 omgang vr = brettekant. Skift
til p nr 3 og strikk 1 (3) 6 omganger glattstrikk. Øk på neste
omgang 16 (26) 32 m jevnt fordelt = 52 (65) 74 m.

MONTERING
Sy 2 tette maskinsømmer på hver side av den midterste
klippe-m. Klipp opp mellom sømmene. Sy sammen under
ermene. Brett beleggene nederst på ermene og bolen mot
vrangen og sy til med løse sting. Brett halskanten dobbel mot
vrangen og sy til med løse sting.

VENSTRE FORKANT
Strikk opp ca 15 m pr 5 cm fra retten med farge 2 på p nr 2,5.
Pass på å strikke opp gjennom begge lag øverst og nederst
på forkanten. Strikk fram og tilbake. Strikk 1. p r fra vrangen
og videre glattstrikk til kanten måler ca 1,5 cm. Fell av. Brett
kanten mot vrangen slik at den dekker klippekanten og sy til.
Hekle 1 rad fm langs bretten.

HØYRE FORKANT
Strikkes som venstre forkant, men lag til slutt knapphull slik:
Hekle 1 rad fm langs bretten og lag samtidig 6 (7) 7 knapphull
jevnt fordelt med lm. Antall lm bestemmes av størrelsen
på knappene. Sy i knappene.
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K JOLE
SKJØRTET
Legg opp 186 (196) 208 (220) 234 m med farge 2 på rundp
nr 2,5. Strikk 4 omganger rundt i glattstrikk. Strikk en hullrad slik:
*2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra *-* ut omgangen (= brettekant).
Skift til p nr 3 og strikk videre i glattstrikk, samtidig som det økes
20 (22) 24 (24) 26 m jevnt fordelt på 5. omgang = 206 (218) 232
(244) 260 m.
Sett et merke i hver side med 103 (109) 116 (122) 130 m til forog bakstykket. Strikk til arbeidet måler 22 (24) 25 (28) 29 cm fra
brettekanten. Fell av 8 (8) 10 (10) 12 m i hver side (= 4 (4) 5 (5) 6 m
på hver side av merkene) = 95 (101) 106 (112) 118 m på forog bakstykket. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 35 (37) 39 (41) 43 m med farge 2 på strømpep nr 2,5.
Strikk 5 p glattstrikk fram og tilbake (1. p = vrangen). Strikk
en hullrad slik: 1 r, *2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra *-* ut p
(= brettekant). Strikk 13 (15) 17 (19) 21 p glattstrikk. NB! Stram 1.
m på hver p godt, for å få en fin kant.
Skift til p nr 3 og strikk 1 p glattstrikk, samtidig som det økes
24 (25) 29 (30) 33 m jevnt fordelt = 59 (62) 68 (71) 76 m. Videre
strikkes glattstrikk rundt til ermet måler 16 (17) 21 (24) 27 cm fra
brettekanten. Fell av 8 (8) 10 (10) 12 m midt under ermet =
51 (54) 58 (61) 64 m. Legg arbeidet til side og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET
Sett alle delene inn på rundp nr 3: Halve bakstykket, venstre
erme, forstykket, høyre erme, halve bakstykket = 292 (310) 328
(346) 364 m. Omgangen begynner midt bak. Strikk 3 (6) 10

(13) 16 omganger glattstrikk rundt.
Skift til p nr 2,5 og fell på neste omgang slik: *1 vr med farge 3,
ta 2 m løse av p som om de skulle strikkes r sammen, 1 r med
farge 2, trekk de løse m over*, gjenta fra *-* ut omgangen =
146 (155) 164 (173) 182 m. Videre skal arbeidet strikkes fram
og tilbake og p begynner midt bak som før.
Skift til p nr 3 og strikk mønster etter diagram G (1. p = vrangen)
og fell som diagrammet viser.
NB! Når det strikkes fram og tilbake i mønster med 2 farger,
strikkes siste m på p med begge fargene (dobbel tråd) og ta 1.
m på p vr løs av. Disse m er tegnet inn som første og siste ruten
i diagrammet.
Etter at diagrammet er ferdig strikket, gjenstår det 85 (87) 91
(93) 97 m. Strikk neste p (= retten) slik: Ta 1. m vr løs av,
*1 vr med farge 3, 1 r med farge 2*, gjenta fra *-* ut omgangen
og avslutt med 1 vr med farge 3, strikk siste m r med begge
fargene (dobbel tråd). Strikk videre 6 p glattstrikk med farge 2,
samtidig som det felles 12 (12) 12 (10) 10 m jevnt fordelt på 2.
p = 73 (75) 79 (83) 87 m.
Skift til p nr 2,5 og strikk hullrad: 1 vr, *2 vr sammen, 1 kast*,
gjenta fra *-* ut p og avslutt med 2 vr. Strikk 5 p glattstrikk. Fell av.

MONTERING
Sy sammen under ermene. Brett kantene på skjørtet, ermene
og halskanten mot vrangen og sy til med løse sting.

KANTER
Begynn øverst i splitten bak og strikk opp 14 m pr 5 cm med
farge 2 på p nr 2,5 langs hele splitten. Fell av fra vrangen med r m.
Hekle 6 hemper av 3-4 lm og sy til 4 på den ene siden
av splitten bak og 1 nederst på hvert erme. Sy knapper i motsatt
side av hempene.
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KYSE
Legg opp 67 (79) 87 m med farge 1 på rundp nr 2,5. Strikk
1,5 cm fram og tilbake i glattstrikk og 1 p r fra vrangen =
brettekant. Skift til p nr 3 og strikk 2 p glattstrikk, samtidig
som det økes 6 m jevnt fordelt på 2. p = 73 (85) 93 m. Strikk

I-CORD
Legg opp 2 m på strømpep nr 2,5 og strikk rundt slik: Strikk
2 m r, *skyv m til høyre på p, stram tråden på baksiden og strikk
2 m r*, gjenta fra *-* til arbeidet måler 18 cm. Fell av. Lag 2 slike
bånd og sy et bånd under kanten i hver side på skoen.
Strikk en sko til.

mønster etter diagram H, begynn ved pilen for valgt størrelse.
NB! Når det strikkes fram og tilbake i mønster med 2 farger,
strikkes siste m på p med begge fargene (dobbel tråd) og ta 1.
m på p vr løs av. Etter at mønsteret er strikket ferdig, strikkes
det glattstrikk med farge 1 til arbeidet måler 11 (12) 13 cm fra
brettekanten. Legg opp 8 (5) 6 nye m i slutten på neste p fra
retten og strikk videre rundt i glattstrikk over alle 81 (90) 99 m.
Fell på 3. omgang ved å strikke *7 (8) 9 m r, 2 r sammen*,
gjenta fra *-* ut omgangen = 72 (81) 90 m. Gjenta fellingene
på hver 2. omgang, med 1 m mindre mellom fellingene for hver
fellingsomgang. Fell til det gjenstår 36 m. Strikk 2 omganger
hvor det strikkes 2 og 2 m r sammen ut omgangen. Klipp
av garnet, trekk tråden gjennom de resterende 9 m og fest den
på vrangen.
Strikk opp 14-15 m pr 5 cm med farge 1 på p nr 2,5 langs kanten
nede på kysen (= sidene av mønsterdelen). M-tallet må være
et oddetall. Strikk 1 p r fra vrangen og deretter hullrad slik: Strikk
*2 m r sammen, 1 kast*, gjenta fra *-* og slutt med 1 r. Strikk
1 p r fra vrangen. Fell av med r m.

I-CORD
Legg opp 2 m med farge 1 på strømpep nr 2,5 og strikk rundt
slik: Strikk 2 m r, *skyv m til høyre på p, stram tråden på baksiden
og strikk 2 m r*, gjenta fra *-* til arbeidet måler 80 cm. Fell av.
Trekk i-corden gjennom hullraden nede på kysen.

SKO
Begynn midt bak på sålen. Legg opp 6 (8) 10 m
med farge 2 på p nr 3. Strikk r fram og tilbake (= rillestrikk)
og øk 1 m i begynnelsen av hver p til i alt 8 (12) 14 m.
Strikk til arbeidet måler 7 (8) 9 cm. Klipp av garnet og sett
m på en maskeholder.
Begynn midt bak og strikk opp 23 (27) 30 m langs hver sidekant
og ta med m på maskeholderen = 54 (66) 74 m. Strikk 2,5 (3) 3,5

I-CORD

cm fram og tilbake i rillestrikk. På de siste 2 p felles de første
15 (15) 16 m av. Klipp av garnet. Strikk over de midterste 8 (12) 14
m slik: Ta med 1 m fra sidestykkene på slutten av hver p og strikk
den sammen med siste m på p. Gjør dette 8 (12) 14 ganger
i hver side. Fell av. Sy sammen skoen. Hekle en picot-kant rundt
åpningen slik: Fest tråden med 1 kjm, hekle *3 lm, 1 kjm i første
lm, 1 fm i neste m*, gjenta fra *-*.
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DIAGRAM JAKKE

B

C

D
Del til ermehull

A

Slutt

Gjenta

Start
Slutt

E1

Gjenta

Start

E2
Slutt

Gjenta

Start

Slutt

Gjenta

F

Start

Slutt her 9−12 mnd
Slutt her 0−3 og 6 mnd
Strikkes ikke i str. 0−3 mnd

0−3
9−12
(6)

(6)
9−12
0−3

Strikkes ikke i str. 0−3 mnd

Gjenta

Gjenta

Slutt

Gjenta

Start

Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4
Strikk 2 m r sammen med farge 1
Ta 1 m r løs av p, strikk 1 r med farge 1, trekk den løse m over
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DIAGRAM KJOLE

G

Fell 7 (14) 19 (26) 31 m jevnt fordelt
= 85 (87) 91 (93) 97 m

Fell 36 m jevnt fordelt
= 92 (101) 110 (119) 128 m
Fell 18 m jevnt fordelt
= 128 (137) 146 (155) 164 m

Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4

Gjenta

DIAGRAM KYSE

H

(6)

0−3

Gjenta

Start

9−12

Slutt

9−12

(6)

0−3

Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4
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Garn brukt
i denne oppskriften

BABY ULL
100 % superwash merino
Australsk merinoull
Garnprodusent ITPGroup.no

BABY ULL er et 4-tråds superwashbehandlet ullgarn spunnet av australske
merinoull i den fineste fiberkvaliteten.
Garnet er velkjent blant alle som kjenner
Dales Baby-kataloger. Våre Babykataloger er blitt rene samleobjekter,
og både garnet og design har en sterk
posisjon blant strikkefolket. Men husk at
du ikke bare kan strikke myke fine babyplagg. Baby Ull er supert til fine topper,
jumpere og kardigans til både voksne
og barn. Baby Ull har to veiledende
strikkefastheter avhengig av bruks
området og hvilken type plagg du strikker.
Du skal følge strikkefastheten som er
oppgitt i oppskriften.
NB! Husk at du kan strikke med Pure
ECO Baby Wool og Baby Ull etter samme
oppskrift.

10

3

28
10

2,5

32
50 gram = ca 165 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•
•

Ullvugge 40 °C
Vrenges før vask
Vaskes separat
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet I: 28 masker i glattstrikk
på pinne nr 3 = 10 cm.
Strikkefasthet II: 32 masker i glattstrikk
på pinne nr 2,5 = 10 cm.
50 gram = ca 165 meter.
NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at du
alltid skal følge strikkefastheten som
er oppgitt i oppskriften.

Se hentesettet strikket i LILLE LERKE | DG411-09
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House of Yarn er Nordens største merkevarehus,
grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og
accessoirer til faghandel og kjedebutikker.
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houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

gjestal.no

hoy.no
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#ORANSJESKJERF
camillapihlstrikk.no

gullungengarn.no

oransjeskjerf.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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YOUTUBE.COM/HOUSEOFYARN
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