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414-02

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

Oppskrift utarbeidet av/redesign: Hrönn Jónsdóttir

© 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.

DESIGN Dale Garn

STØRRELSER
Jakke og sparkebukse 0 (3) 6 (9) 12 mnd
Kyse 0-3 (6-9) 12 mnd
Sokker 0 (3) 6-9 (12) mnd
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca 46 (49) 53 (56) 61 cm
Hel lengde ca 27 (29) 31 (33) 35 cm
Ermelengde ca 15 (16) 17 (18) 19 cm
Sparkebukse
Overvidde ca 43 (46) 51 (54) 57 cm
Hel lengde 
uten ben ca 29,5 (31) 2,5 (35) 37,5 cm
Benlengde ca 16 (17) 21 (24) 27 cm

GARNFORBRUK
Jakke 2 (3) 3 (4) 4 nøster
Sparkebukse 3 (3) 3 (4) 5 nøster
Kyse 1 nøste alle størrelser
Sokker 1 nøste alle størrelser
Hele settet 5 (6) 7 (8) 9 nøster

FARGE Dus fersken 8508

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

TILBEHØR
Jakke 6 (6) 7 (7) 7 knapper
Bukse 4 knapper

STRIKKEFASTHET
28 m mønster (lett utstrakt) eller glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Alternativt garn: LILLE LERKE

ETHEL BABYSETT DUS FERSKEN

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
BABY ULL 100 % superwash merino, 
50 gram = ca 165 meter
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JA KKE
FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 143 (151) 163 (171) 183 m på rundp nr 2,5. Strikk fram 

og tilbake slik:

1. p (vrangen): 1 r, 1 r, *1 vridd vr, 1 r*, gjenta fra *-* og avslutt 

med 1 r.

2. p: 1 r, 1 vr, *1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-* og avslutt med 1 r.

Gjenta 1.-2. p til arbeidet måler 1,5 cm. Lag et knapphull 

i begynnelsen av p fra retten slik: 1 r, 1 vr, 1 vridd r, 2 vridd 

vr sammen, 2 kast, 2 r sammen, strikk som før ut p. På neste 

p strikkes 1 r + 1 vr i kastene. 

Strikk videre til arbeidet måler 2,5 (3) 3,5 (4) 4,5 cm og fell 

1 m midt på arbeidet på siste p (fra vrangen). Sett 9 m i hver side 

på maskeholdere (= forkanter som strikkes til slutt).

Skift til p nr 3. Strikk mønster etter diagram A, begynn ved pilen 

for valgt størrelse.

NB! Legg opp 1 m i slutten på de 2 første p = 126 (134) 146 

(154) 166 m. De nye m strikkes r på alle p. Sett et merke i hver 

side med 31 (33) 37 (39) 41 m til hvert forstykke og 64 (68) 

72 (76) 84 m til bakstykket. Strikk til arbeidet måler 16 (17,5) 

19 (20,5) 22 cm.

Del arbeidet ved sidemerkene og strikk hver del ferdig for seg.

BAKSTYKKET

= 64 (68) 72 (76) 84 m.

Legg opp 1 m i hver side (= kant-m som strikkes r på alle p) 

og strikk videre i mønster som før til arbeidet måler 25 (27) 

29 (31) 33 cm. 

Fell av de midterste 16 (18) 20 (22) 24 m til nakke og strikk hver 

side ferdig for seg = 25 (26) 27 (28) 31 m.

Fell videre til nakken på hver 2. p 2,1 m. Samtidig skrås 

det til skulder ved å felle av fra skuldersiden på hver 2. 

p 6,6,5,5 (6,6,6,5) 6,6,6,6 (7,6,6,6) 7,7,7,7 m.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET

= 31 (33) 37 (39) 41 m.

Legg opp 1 m ved ermehullet (= kant-m som strikkes r på alle 

p) og strikk videre i mønster som før til arbeidet måler 24 (25,5) 

27 (28,5) 30 cm. 

Fell av 3 (4) 7 (8) 7 m ved forkanten til hals = 29 (30) 31 (32) 35 m. 

Fell videre til halsringning på hver 2. p 3,2,1,1 m = 22 (23) 24 

(25) 28 m. Samtidig, når arbeidet måler 25 (27) 29 (31) 33 cm, 

skrås det til skulderen på samme måte som på bakstykket.

Strikk det andre forstykket på samme måte, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 40 (42) 44 (46) 48 m på strømpep nr 2,5. Strikk 2,5 (3) 

3,5 (4) 4,5 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Skift til p nr 3. 

Strikk 1 omgang glattstrikk og øk 4 (4) 6 (6) 6 m jevnt fordelt = 

44 (46) 50 (52) 54 m. 

Strikk mønster etter diagram B, tell ut fra midten hvor mønsteret 

begynner i de ulike størrelsene. 

NB! Når det ikke er m nok til kast med tilhørende felling, strikkes 

m vr. 

Strikk til arbeidet måler 3 (3,5) 4 (4,5) 5 cm.

Neste omgang strikkes slik: Strikk 1 m, øk 1 v (se egen forklaring), 

strikk til det er 1 m igjen, øk 1 h.

Gjenta økningene på hver 4. (3.) 4. (4,5.) 3,5. cm i alt 3 (4) 3 

(3) 4 ganger = 50 (54) 56 (58) 62 m. Strikk til ermet måler 15 (16) 

17 (18) 19 cm. Fell av med r og vr m som mønsteret viser.

Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. 

HØYRE FORKANT GUTT/VENSTRE FORKANT JENTE

Sett m fra maskeholderen inn på p nr 2,5. Legg opp 1 m mot 

forstykket og strikk fram og tilbake i vrangbordstrikk som før til 

kanten rekker opp til halsfellingen når den strekkes lett. 

Fell av 1 m mot forstykket og sett de øvrige 

9 m på en maskeholder. Sett merker for 5 (5) 6 (6) 6 knapper: 

Det nederste 1,5 cm fra oppleggskanten og det øverste 3,5 (4) 

3,5 (3,5) 4 cm ned fra halsen. 

VENSTRE FORKANT GUTT/HØYRE FORKANT JENTE

Strikkes på samme måte som knappekanten, men her med 4 (4) 

5 (5) 5 knapphull tilsvarende merkene på knappekanten.

Sy kantene til forstykkene.

HALSKANT

Sett m fra maskeholderne på p nr 2,5 og strikk opp 

ca 15 m pr 5 cm langs halsen. M-tallet må være oddetall. 

Strikk 2 cm vrangbord som før. NB! Lag det siste knapphullet 

etter 1 cm. Sy i knapper.
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SPA RKEBUKSE
Første del av buksen strikkes ovenfra og ned. Til slutt strikkes 

det opp m til øverste del og denne strikkes nedenfra og opp.

Legg opp 120 (128) 144 (152) 160 m på rundp nr 3 og strikk 

rundt, 1 omgang vr og 1 omgang r. Strikk videre 3 (3,5) 4 (4,5) 5 

cm vrangbord med 1 vridd r, 1 vr og deretter 1 omgang med 

1 vridd vr, 1 vr. 

Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som det økes 32 (32) 

36 (40) 40 m jevnt fordelt = 152 (160) 180 (192) 200 m.

Sett et merke ved omgangens begynnelse (= midt bak). Strikk 

buksen høyere bak ved å strikke 6 (6) 7 (6) 6 m forbi merket, snu, 

kast og strikk 12 (12) 14 (12) 12 m vr tilbake. Snu, kast og strikk 

18 (18) 21 (18) 18 m r. Snu, kast og fortsett å strikke 6 (6) 7 (6) 6 m 

mer for hver vending til det er i alt 5 (5) 5 (6) 7 vendinger på hver 

side av midtmerket. NB! For å unngå hull i arbeidet, strikkes 

kastene vridd sammen med neste m etter hver vending. 

Strikk videre slik: 31 (33) 38 (41) 43 r, 2 vr, 12 m mønster etter 

diagram B, 62 (66) 76 (82) 86 r, 2 vr, 12 m mønster etter diagram 

B, 31 (33) 38 (41) 43 r. Strikk til arbeidet måler 16 (16,5) 17 

(18,5) 20 cm midt foran. Sett et merke midt foran. 

Kileøkning: Strikk *1 r, øk 1 v (se egen forklaring), strikk til 

1 m før merket, øk 1 h, 1 r*, gjenta fra *-* en gang til (= 4 m økt). 

Øk slik på hver 2. omgang i alt 4 (5) 6 (7) 8 ganger = 168 (180) 

204 (220) 232 m.

Fell av 2 m på hver side av hvert merke og strikk hvert bukseben 

ferdig for seg.

BUKSEBEN

= 80 (86) 98 (106) 112 m.

Sett et merke ved omgangens begynnelse (= innsiden av benet). 

Strikk mønster og glattstrikk som før, samtidig som det felles 

ved å strikke 2 vridd r sammen i begynnelsen av omgangen 

og 2 r sammen i slutten av omgangen.

Gjenta fellingene på hver omgang i alt 4 (5) 6 (6) 7 ganger = 

72 (76) 86 (94) 98 m. Strikk videre uten fellinger til buksebenet 

måler 12 (13) 16 (19) 22 cm. 

Skift til p nr 2,5 og strikk 1 omgang vr, samtidig som det felles 

28 (30) 36 (42) 44 m jevnt fordelt = 44 (46) 50 (52) 54 m. Strikk 

1 omgang r og deretter 4 (4) 5 (5) 5 cm vrangbord med 1 vridd r, 

1 vr. Strikk 1 omgang med 1 vridd vr, 1 vr og fell deretter av med r m.

Strikk det andre buksebenet på samme måte.

FOR- OG BAKSTYKKET

Begynn i den ene siden og strikk opp 120 (128) 144 (152) 160 m 

fra oppleggskanten øverst på buksa med p nr 3. Videre måles 

arbeidet herfra. Sett et merke i hver side med 60 (64) 72 (76) 80 m 

til for- og bakstykket. Strikk 1 cm rundt med mønster etter 

diagram C. Fell av 4 (4) 6 (6) 6 m i hver side (2 (2) 3 (3) 3 m 

på hver side av hvert merke) og strikk for- og bakstykket ferdig 

for seg.

BAKSTYKKET

= 56 (60) 66 (70) 74 m.

Strikk mønster som før og fell videre i sidene på hver 2. p: 

1,1 (1,1) 3,1,1 (3,1,1) 3,1,1 m i hver side = 52 (56) 56 (60) 64 m. 

Strikk til arbeidet måler 7,5 (8) 8,5 (9) 9,5 cm. Fell av de midterste 

28 (32) 32 (36) 40 m og strikk hver side ferdig for seg. 

Fell videre til nakken på hver 2. p 2,1 m = 9 m. Strikk til arbeidet 

måler 9,5 (10) 10,5 (11) 11,5 cm og siste p er fra vrangen.

Sett m på en maskeholder og strikk den andre siden på samme måte.

FORSTYKKET

= 56 (60) 66 (70) 74 m.

Strikk mønster som før og fell videre i sidene på hver 2. p: 

1,1 (1,1) 3,1,1 (3,1,1) 3,1,1 m i hver side = 52 (56) 56 (60) 64 m. 

Strikk til arbeidet måler 4,5 (5) 5,5 (5) 5,5 cm. Fell av de midterste 

22 (26) 26 (30) 34 m og strikk hver side ferdig for seg. 

Fell videre til halsringning på hver 2. p 3,2,1 m = 9 m. Strikk til 

arbeidet måler 8 (8,5) 9 (9,5) 10 cm og siste p er fra vrangen.

Sett m på en maskeholder og strikk den andre siden på samme måte.

KANTER

Strikk opp ca 15 m pr 5 cm langs ermehullet på p nr 2,5. 

Strikk 5 p fram og tilbake i vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr. 

På vrangen strikkes 1 vridd vr, 1 r. Fell av, brett kanten dobbel 

mot vrangen og sy til med løse sting. Strikk en tilsvarende kant 

langs det andre ermehullet og langs nakken og halsringningen.

KNAPPEKANTER PÅ FORSTYKKET

Høyre skulder: Strikk opp 3 m fra halskanten, strikk m fra 

maskeholderen r, strikk opp 3 m fra ermehullskanten = 15 m. 

Strikk 1 p r fra vrangen og avslutt slik:

1. p: Strikk 1 r, *1 vr, 1 vridd r*, gjenta fra *-* til 2 m gjenstår, 1 vr, 1 r.

2. p: Strikk 1 vr, *1 r, 1 vridd vr*, gjenta fra *-* til 2 m gjenstår, 1 r, 1 vr.

3. p: Strikkes som 1. p.

Gjenta 2.-3. p en gang til. 

Fell av med r m fra vrangen og strikk tilsvarende kant på venstre 

skulder.
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KNAPPHULLSKANTER PÅ BAKSTYKKET

Venstre skulder: Strikk opp 3 m fra ermehullskanten, strikk 

m fra maskeholderen r, strikk opp 3 m fra kanten langs nakken = 

15 m. Strikk 1 p r fra vrangen og avslutt slik:

1. p: Strikk 1 r, *1 vr, 1 vridd r*, gjenta fra *-* til 2 m gjenstår, 1 vr, 1 r.

2. p: Strikk 1 vr, *1 r, 1 vridd vr*, gjenta fra *-* til 2 m gjenstår, 1 r, 1 vr.

3. p: Strikk 1 r, 1 vr, 2 vridd r sammen, 2 kast, 2 vr sammen, 

1 vridd r, 1 vr, 1 vridd r, ta 1 løs av, 1 r, trekk den løse m over, 

2 kast, 2 r sammen, 1 vr, 1 r.

4. p: Strikk 1 vr, 1 r, 1 vridd vr, 1 vr + 1 r i kastene, 1 r, 1 vridd vr, 1 r, 

1 vridd r, 1 r, 1 vr + 1 r i kastene, 1 vridd vr, 1 r, 1 vr. 

5. p: Strikkes som 1. p. 

Fell av med r m fra vrangen og strikk tilsvarende kant på høyre 

skulder.

MONTERING

Sy sammen mellom bena og sy 2 knapper på hver skulder.

KYSE
Legg opp 79 (87) 95 m på rundp nr 2,5. Strikk 5 (6) 7 cm 

vrangbord fram og tilbake med 1 vr, 1 vridd r innenfor 

1 kant-m i hver side som strikkes r på alle p. På vrangen 

strikkes 1 vridd vr, 1 r. Skift til p nr 3 og strikk mønster etter 

diagram C innenfor 1 kant-m i hver side, samtidig som det 

felles 1 m midt på arbeidet på første p. Strikk til arbeidet måler 

14,5 (15) 15,5 cm. Fell av 7 (10) 11 m i hver side.

Fell videre i begynnelsen på hver p 9,9 m i hver side = 

28 (28) 36 m igjen på midten. Strikk 9,5 (11) 11 cm mønster 

som før over midt-m = midtpanel. Fell av. Sy sidene 

på midtpanelet til de avfelte m på hver side. Brett vrangborden 

dobbel mot vrangen og sy til med løse sting. Strikk opp 

ca 15 m pr 5 cm på p nr 2,5 langs kanten nede på luen. M-tallet 

skal gå opp i 4+1. Strikk 2 p vrangbordstrikk med 1 vridd r, 

1 vr og deretter hullrad slik: *2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra *-* 

ut p og avslutt med 1 r.

Strikk 2 p vrangbordstrikk som før og fell deretter av. 

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 80 cm. Fell av. Trekk 

i-corden gjennom hullraden nede på kysen.

SOKKER
Legg opp 32 (36) 40 (44) m på strømpep nr 2,5. Strikk 5 (5,5) 

6 (6,5) cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Sett et merke ved 

omgangens begynnelse og et merke etter 18 (20) 22 (24) m = 

sidemerker.

Skift til p nr 3 og strikk mønster etter diagram B til arbeidet 

måler 7 (8) 9 (10) cm. 

Strikk hæl over de første 18 (20) 22 (24) m. Strikk fram og tilbake 

i glattstrikk til hælen måler 2,5 (3) 3 (3,5) cm. 

HÆLFELLING

Begynn med en p fra vrangen. 

Sett et merke midt på hælen. Strikk vr til 2 m etter merket, strikk 

2 vridd vr sammen, 1 vr, snu. Ta 1 m løs av p, strikk r til 2 m etter 

merket, strikk 2 r sammen, 1 r, snu. Ta 1 m løs av p, strikk vr til 

1 m før «hullet», strikk 2 vridd vr sammen, 1 vr, snu. 

Gjenta fellingene til alle m utenfor «hullet» er strikket. Strikk opp 

7 (8) 9 (10) m på hver side av hælen. Pass på at sidemerkene 

er på hver side av de siste 14 (16) 18 (20) m = vrist-m.

Strikk videre rundt i glattstrikk, samtidig som det felles ved 

å strikke 2 m r sammen i begynnelsen av omgangen, strikk til 

2 m før merket før vrist-m, 2 vridd r sammen. Gjenta fellingene 

på hver omgang til det gjenstår er 28 (32) 36 (40) m. Strikk til 

arbeidet måler 7 (8) 8,5 (9) cm fra merket midt på hælen.

TÅFELLING

Fell på hver side av hvert merke ved å strikke 1 r, 2 vridd r 

sammen etter hvert merke og 2 r sammen, 1 r før hvert merke 

(= 4 m felt). 

Gjenta fellingene på hver 2. omgang 2 ganger til og deretter 

på hver omgang til det er 12 m igjen. Mask sammen 6 m fra 

oversiden og 6 m fra undersiden av foten.

Strikk en sokk til.

DIAGRAM A, B, C
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  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Kast
  Ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over
  2 r sammen

ØK 1 H OG 1 V

Øk 1 v: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i bakre m-lenke.

Øk 1 h: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i fremre m-lenke. I-CORD



6

Garn brukt 
i denne oppskriften

Se også i LILLE LERKE | DG414-05

BA BY ULL
100 % superwash merino 

  Australsk merinoull
Garnprodusent ITPGroup.no

BABY ULL er et 4-tråds superwash -

b ehandlet ullgarn spunnet av australske 

merinoull i den fineste fiberkvaliteten. 

Garnet er velkjent blant alle som kjenner 

Dales Baby-kataloger. Våre Baby-

kataloger 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 baby-

plagg. Baby Ull er supert til fine topper, 

jumpere og kardigans til både voksne 

og barn. Baby Ull har to veiledende 

strikke fastheter 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.

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.

50 gram = ca 165 meter

3

2,5

10

10

28

32

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

ULLVUGGE



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er Nordens største merkevarehus, 

grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og 

accessoirer til faghandel og kjedebutikker.

houseofyarn.no
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