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DESIGN Dale Garn

STØRRELSER
Dress 3 (6) 9 mnd (1) 2 (3) år
Lue, votter og sokker 6 (12) mnd 2-3 år

PLAGGETS MÅL
Dress
Overvidde ca 48 (52) 56 (61) 65 (70) cm
Hel lengde ca 56 (60) 64 (68) 72 (77) cm
Ermelengde ca 15 (17) 19 (21) 24 (27) cm
Benlengde ca 18 (20) 22 (24) 27 (31) cm
Lue
Hodevidde ca 37 (39) 41 cm

GARNFORBRUK
Dress
LERKE PLUSS
Grå petrol 8114 4 (5) 6 (7) 8 (9) nøster
Ubleket hvit 0020 1 (1) 2 (2) 2 (2) nøster
Lue
LILLE LERKE
Ubleket hvit 0020 1 (2) 2  nøster
Votter
LILLE LERKE
Ubleket hvit 0020 1 nøste alle størrelser
Sokker
LILLE LERKE
Ubleket hvit 0020 1 nøste alle størrelser

TILBEHØR 6 knapper

PINNEFORSLAG 
Dress Stor og liten rundp og strømpep
  nr 4 og 5 
Lue, votter og sokker Liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3
  Hjelpep

STRIKKEFASTHET 
18 m glattstrikk med LERKE PLUSS på p nr 5 = 10 cm
28 m glattstrikk med LILLE LERKE på p nr 3 = 10 cm

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.

LILLEMANN BABYSETT

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
LERKE PLUSS 53 % merinoull, 47 % egyptisk 
bomull, 50 gram = ca 80 meter

LILLE LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk 

bomull, 50 gram = ca 142 meter

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 = pinner

© 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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DRESS
Begynn nederst med det ene benet. 

Legg opp 30 (32) 34 (34) 36 (38) m med ubleket hvit 

på strømpep nr 4 og strikk 4 (4) 4 (4) 5 (5) cm vrangbord rundt 

med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 5 og grå petrol. Strikk glattstrikk 

og øk 5 (5) 5 (7) 7 (7) m jevnt fordelt på første omgang. 

Øk videre 2 m på innsiden av benet på hver 1,5. cm 8 (9) 10 (12) 

13 (14) ganger = 51 (55) 59 (65) 69 (73) m. Fortsett uten å øke til 

lengden er 18 (20) 22 (24) 27 (31) cm. Strikk et ben til. 

Sett begge bena inn på samme rundp med økingene mot 

hverandre. La omgangen begynne i siden, strikk glattstrikk 

rundt og sett et merke i 2 m midt foran og midt bak. På 3. 

omgang begynner fellingene: Strikk 2 m vridd r sammen før 

merkem og 2 m r sammen etter merkem = 4 m felt. Gjenta 

disse fellingene på hver 2. omgang i alt 4 (4) 4 (5) 5 (5) ganger = 

86 (94) 102 (110) 118 (126) m. 

Strikk til arbeidet måler 29 (30) 31 (32) 33 (34) cm fra 

sammenføyningen. På siste omgang felles 7 m av i hver side til 

ermehull = 36 (40) 44 (48) 52 (56) m til for - og bakstykket. Legg 

arbeidet til side og strikk ermene. 

ERMENE

Legg opp 24 (26) 28 (28) 30 (32) m med ubleket hvit 

på strømpep nr 4. Strikk 4 (4) 4 (4) 5 (5) cm vrangbord rundt 

med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 5 og grå petrol. Strikk glattstrikk 

og øk 2 (2) 2 (4) 4 (4) m jevnt fordelt på første omgang = 26 (28) 

30 (32) 34 (36) m. Videre økes 2 m midt under ermet på hver 

3. (3.) 3,5. (3.) 3. (4.) cm 4 (4) 4 (5) 5 (5) ganger = 34 (36) 38 (42) 

44 (46) m. Strikk til ermet måler 15 (17) 19 (21) 24 (27) cm. Fell 

7 m midt under ermet = 27 (29) 31 (35) 37 (39) m igjen. Legg 

arbeidet til side og strikk et erme til.

RAGLANFELLING FORSTYKKET

Strikk glattstrikk fram og tilbake med 1. p fra vrangen. Fell slik 

på 2. p: 1 kantm (strikkes i glattstrikk), 2 r sammen, strikk til det 

er 3 m igjen, 2 vridd r sammen, 1 kantm.. Gjenta disse fellingene 

på hver 2. p i alt 7 (8) 9 (10) 11 (12) ganger. Sett de midterste 

6 (8) 8 (10) 10 (12) m på en maskeholder. Strikk hver side for 

seg og fell til halsen på hver 2. p (samtidig som det felles til 

raglan) 2 m 1 gang og videre 1 m til raglanfellingen møter 

halsfellingen. Klipp av tråden. Skift til p nr 4 og ubleket hvit. 

Strikk opp 9 m pr 5 cm over halsfellingen og strikk med m fra 

maskeholderen. Strikk 2,5 (2,5) 3 (3) 3 (3) cm i vrangbordstrikk 

med 1 r, 1 vr. Fell av. 

RAGLANFELLING BAKSTYKKET OG ERMENE

Sett ene ermet, bakstykket og andre ermet inn på samme 

rundp. Sett en merketråd i hver sammenføyning = 2 merker. 

Strikk fram og tilbake med 1. p fra vrangen. Fell slik på 2. p: Strikk 

1 r, 2 r sammen, strikk til 3 m før merket, 2 vridd r sammen, 2 r, 

2 r sammen, strikk til 3 m før merket, 2 vridd r sammen, 2 r, 

2 r sammen, strikk til det er 3 m igjen, 2 vridd r sammen, 1 r. 

Gjenta disse fellingene på hver 2. p i alt 10 (11) 12 (14) 15 (16) 

ganger. Skift til p nr 4 og ubleket hvit. Strikk 2,5 (2,5) 3 (3) 3 (3) 

cm vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell av. 

KNAPPEKANTER

Strikk opp 9 m pr 5 cm med ubleket hvit på p nr 4 langs 

raglanfellingen på forstykket og enden av halskanten. Strikk 

2 cm i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell av. 

KNAPPHULLSKANTER

Strikk opp m tilsvarende knappekantene langs kanten 

av ermene. Etter 1 cm lages 3 knapphull jevnt fordelt, det 

øverste ca 1 cm fra øvre kant, det nederste 2-3 cm fra 

ermehullet. Knapphull lages ved å felle av 2 m som legges opp 

igjen på neste p. 

DIAGRAM

Gjenta

Gjenta

  R
  Vr
  Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet,
  2 r, strikk m fra hjelpep r.
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MONTERING

Sy sammen under ermene. Sy knapper i dressen.

 

LUE
 

Legg opp 132 (138) 144 m på liten rundp nr 3. Strikk mønster 

etter diagrammet til arbeidet måler ca 7 (8) 9 cm. Avslutt 

med en hel rapport i mønsteret. På siste omgang strikkes 

2 vr sammen i alle vr-felt = 110 (115) 120 m. Fortsett med 

glattstrikk og reguler m-tallet til 112 (112) 120 og strikk 

videre glattstrikk. På 2. omgang begynner fellingene. Strikk 

*2 r sammen, 12 (12) 13 r*, gjenta fra *-* ut omgangen = 104 

(104) 112 m. Strikk 1 omgang uten fellinger. Neste omgang 

felles igjen: Strikk *2 r sammen, 11 (11) 12 r*, gjenta fra *-* 

ut omgangen = 96 (96) 104 m. Fortsett å felle slik på hver 

2. omgang til det er 16 m igjen. På neste omgang strikkes 

2 og 2 m r sammen omgangen rundt = 8 m. Klipp av garnet, 

trekk tråden gjennom m og fest den godt på vrangen. Begynn 

midt bak (= omgangens begynnelse), bruk p nr 2,5 og strikk 

opp 108 (112) 120 m jevnt fordelt rundt oppleggs-kanten. 

Strikk 3 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell av med 

r og vr m på siste omgang slik: Fell av 9 (10) 11 m, strikk 21 (22) 

23 m, fell av 48 (48) 52 m, strikk 21 (22) 23 m, fell av 9 (10) 11 m. 

M som er igjen, skal bli øreklaffer. Sy sammen midt bak. 

ØREKLAFFER

Fortsett med glattstrikk innenfor 2 kantm i hver side (som 

strikkes r på alle p). Når klaffen måler 1 (1,5) 1,5 cm, felles det 

slik: Strikk 2 m sammen etter kantm i begynnelsen av hver 

p til det er 6 m igjen. NB! Det strikkes 2 r sammen på retten 

og 2 vr sammen på vrangen. Strikk videre vrangbordstrikk med 

1 r, 1 vr over disse m til en snor for knytting med passe lengde. 

Fell av. Strikk den andre klaffen på samme måte.

VOTTER
Legg opp 44 (48) 52 m på strømpep nr 2,5 og strikk rundt 

i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr til arbeidet måler 8 (8) 8,5 cm. 

Sett et merke i 1. og 23. (25.) 27. m = sidem. Skift til strømpep 

nr 3 og fortsett med glattstrikk. Når arbeidet måler 2 (2,5) 

3 cm fra vrangborden, strikkes en tråd i en avvikende farge over 

de siste 6 (7) 8 m til tommel. Fortsett med glattstrikk over alle 

m til arbeidet måler 6 (7) 8 cm fra vrangborden. Fell 1 m på hver 

side av hver sidem ved å strikke 2 m vridd r sammen før sidem 

og 2 m r sammen etter sidem. Fell slik på hver 2. omgang i alt 

3 ganger og videre på hver omgang til det er 6 m igjen. Klipp 

av garnet, trekk tråden gjennom m og fest den godt på vrangen.

Tommel: Trekk forsiktig ut hjelpetråden og fordel de 12 (14) 

16 m rundt hullet på 4 p. Strikk 1 omgang, samtidig som det 

strikkes opp 2 m i hver side av tommelen = 16 (18) 20 m. Strikk 

14 (17) 20 omganger glattstrikk. Fell deretter ved å strikke 

2 omganger med 2 og 2 m r sammen = 4 (4) 5 m. Klipp 

av garnet, trekk tråden gjennom m og fest den godt på vrangen. 

Strikk den andre votten på samme måte, men speilvendt.

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

rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr til arbeidet måler 

8 (10) 12 cm. Skift til p nr 3. Strikk glattstrikk og fell 2 m jevnt 

fordelt på 1. omgang = 38 (40) 42 m. Når arbeidet måler 

1 cm fra vrangborden, skal hælen strikkes over de siste 19 (20) 

21 m på omgangen. Strikk glattstrikk fram og tilbake til hælen 

måler 3 (3,5) 4 cm og siste p er fra vrangen. Sett et merke 

midt på hælen. For 6 mnd og 2-3 år settes merket i den 

midterste m. Strikk 2 m forbi midten, strikk 2 m r sammen, 

1 r. Snu og strikk 2 m forbi midten, strikk 2 m vr sammen, 1 vr. 

Snu og strikk til m før «hullet», strikk m før og etter «hullet» 

r sammen og deretter 1 r. Snu og strikk til m før «hullet», strikk 
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2 m vr sammen, 1 vr. Snu og fortsett slik til alle m utenfor 

«hullet» er strikket. Strikk opp 9 (10) 11 m på hver side av hælen. 

Fordel alle m på 4 p. Strikk glattstrikk rundt og fell slik til kile: Sett 

et merke på hver side av de 19 (20) 21 m midt oppå foten. Strikk 

2 m r sammen før det 1. merket, ta 1 m løs av, strikk 1 r og trekk 

den løse m over etter det 2. merket. Gjenta fellingene på hver 2. 

omgang til det er 38 (40) 42 m igjen. Strikk videre til arbeidet fra 

merket midt på hælen måler 9 (11) 12 cm.

Tåfelling: Sett et merke i hver side med 19 (20) 21 m på over- 

og undersiden av foten. Strikk 2 m r sammen, 1 r før hvert 

merke. Strikk 1 r, ta 1 m løs av, strikk 1 r og løft den løse m over, 

etter hvert merke = 4 m felt. Fell på denne måten på hver 

2. omgang i alt 3 ganger og deretter på hver omgang til det 

er 10 (12) 10 m igjen. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom 

m og fest godt. Strikk en sokk til på samme måte.
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Garn brukt 
i denne oppskriften

LERKE PLUSS
53 % merinoull

47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia

LERKE PLUSS er et mykt og slitesterkt hel-

årsgarn i fin merino-bomulls-blend. Dette 

er et godt alternativ til alle typer strikke-

plagg og når du synes ren ull er for varmt. 

Lerke Pluss er et supert garnvalg til kardi-

gans, gensere, kofter og tilbehør til både 

voksne og barn, og det er like fint til både 

strikking og hekling. Vi anbefaler Lerke Pluss 

til alle typer babyklær og –tepper også.

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 80 meter

510

18

• Ullvugge 30 °C
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt

ULLVUGGE

LILLE LERKE
53 % merinoull 

47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia

LILLE LERKE er et mykt og slitesterkt 

helårsgarn i fin merino-bomulls-blend, og 

en tynnere utgave av Lerke. Her er et godt 

garn til finere strikkeplagg og når ren ull er 

for varmt. Lille Lerke er supert til topper, 

jumpere, kardigans, gensere og kofter 

både til voksne og barn, og egner seg til 

både strikking og hekling. 

Vi anbefaler Lille Lerke til alle typer baby-

klær og babytepper også.

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 142 meter

3

2,5

10

10

26

28

• Ullvugge 30 °C
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt

ULLVUGGE
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er Nordens største merkevarehus, 

grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og 

accessoirer til faghandel og kjedebutikker.

houseofyarn.no

28

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER

dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.no houseofyarn.noknitathome.no

camillapihlstrikk.no gullungengarn.no oransjeskjerf.no

#ORANSJESKJERF

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN


