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MODELL | 417-04
VILJA KJOLE GAMMELROSA
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,
50 gram = ca 115 meter
DESIGN

Kari Haugen

STØRRELSER
2
(4)
6
(8)
10 (12) år
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

59 (61)
49 (55)
18 (20)

GARNFORBRUK
Farge 1
Farge 2
Farge 3

8 (10) 11 (13) 16
1 nøste alle størrelser
1 nøste alle størrelser

65
61
25

(68)
(65)
(27)

75
69
29

(81) cm
(75) cm
(30) cm

(19) nøster

FARGER
Farge 1		Mørk gammelrosa 8113
Farge 2		Pudder 8152
Farge 3
Pistasj 8146
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4
TILBEHØR

3-4 knapper

STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
ALTERNATIVT GARN
ALPAKKA FORTE CLASSIC, NATURAL LANOLIN WOOL
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 Anne-Kirsti Espenes
© 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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PERLESTRIKK
1. omgang: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*.
2. omgang: Strikk vr over r, r over vr.
Gjenta 2. omgang.
Legg opp 310 (330) 350 (370) 400 (430) m med farge 1 på
rundp nr 4. Strikk rundt med mønster etter diagrammet.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler 39 (44) 49 (52) 56 (61) cm.
Strikk 2 r sammen ut neste omgang = 155 (165) 175 (185)
200 (215) m.
Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som det felles
25 (31) 33 (35) 34 (37) m jevnt fordelt = 130 (134) 142
(150) 166 (178) m.
Skift til p nr 3,5. Strikk 5 (5) 6 (6) 7 (7) omganger perlestrikk.
Sett et merke i hver side med 65 (67) 71 (75) 83 (89) m til
for- og bakstykket.
Skift til p nr 4. Strikk 2 omganger glattstrikk, samtidig som
det på 2. omgang felles 6 (6) 6 (6) 8 (8) m i hver side
(= 3 (3) 3 (3) 4 (4) m på hver side av merkene)
= 59 (61) 65 (69) 75 (81) m til hver del.
Strikk for- og bakstykket ferdig for seg. Videre mål tas herfra.

BAKSTYKKET
Strikk glattstrikk fram og tilbake og fell i begynnelsen av hver
p 2,1 (2,1) 2,1,1 (2,1,1) 2,1,1,1 (2,2,1,1) m i hver side til ermehull.
Samtidig, når bakstykket måler 1 cm, settes de midterste 5
m på en maskeholder til splitt = 24 (25) 26 (28) 30 (32) m til
hver side som strikkes ferdig for seg.
Når bakstykket måler 9 (10) 11 (12) 13 (14) cm, felles de
ytterste 6 (6) 7 (8) 9 (10) m av mot nakken midt bak
= 18 (19) 19 (20) 21 (22) m. Fell videre 2,1 m til nakken
= 15 (16) 16 (17) 18 (19) m. Strikk til bakstykket måler
11 (12) 13 (14) 15 (16) cm. Fell av.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.
FORSTYKKET
Strikk glattstrikk fram og tilbake og fell til ermehull som på
bakstykket = 53 (55) 57 (61) 65 (69) m.
Når forstykket måler 7 (8) 9 (9) 10 (11) cm, felles de midterste
13 (13) 15 (17) 19 (21) m av til hals = 20 (21) 21 (22) 23 (24) m
igjen til hver skulder.
Strikk hver side for seg. Fortsett med glattstrikk og fell på hver
2. p 2,1,1,1 m til halsen = 15 (16) 16 (17) 18 (19) m. Strikk til
forstykket måler 11 (12) 13 (14) 15 (16) cm. Fell av.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.
MONTERING
Sy sammen på skuldrene.
HALSKANT
Bruk p nr 3,5 og farge 1. Begge p strikkes fra retten. Begynn
derfor langt inne på tråden når det strikkes opp m med
«endetråden». Strikk opp ca 11 m pr 5 cm langs halskanten.
Strikk i-cord avfelling fra retten: *Strikk 1 m i 1. m uten å ta
den av p, sett den nye m inn på venstre p*, gjenta fra *-*
1 gang til = 2 m økt. Strikk videre slik: *Strikk 2 r, 2 vridd r
sammen (= 3 m), sett 3 m tilbake på venstre p*. Gjenta fra *-*
til 3 m gjenstår. Strikk 1 r, 2 vridd r sammen, trekk den 1. m
over.
KNAPPEKANT
Sett m fra splitten på nr 3,5. Legg opp 1 m mot kanten på
bakstykket = 6 m. Strikk perlestrikk fram og tilbake til kanten
når halskanten når den strekkes godt. Fell av.
Merk av til 3-4 knapper jevnt fordelt.
KNAPPHULLSKANT
Strikk opp 5 m med p nr 3,5 på retten av knappekanten.
Legg opp 1 m mot bakstykket = 6 m. Strikk som
knappekanten, men lag knapphull tilsvarende merkingen til
knapper ved å strikkes 2 r sammen, 1 kast.
MONTERING
Sy kantene til bakstykkene. Sy i knapper.
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ERMENE
Strikkes ovenfra og nedover. Ermetoppen strikkes fram og
tilbake med «forkortede rekker».
Begynn nederst i ermehullet med farge 1 og p nr 4. Strikk opp
52 (58) 62 (68) 72 (78) m jevnt fordelt rundt ermehullet med
like mange m på hver side av skuldersømmen.
Sett et merke 9 (10) 11 (12) 13 (14) m til hver side fra
skuldersømmen = side-merker.
Omgangen begynner midt under ermet.
Strikk 17 (19) 20 (22) 23 (25) r, strikk 1 r, 1 vridd r i hver av de
neste 18 (20) 22 (24) 26 (28) m, strikk r ut omgangen
= 70 (78) 84 (92) 98 (106) m.
Neste omgang strikkes slik: Strikk r til 1 m forbi det andre
side-merket. Snu, ta et kast og strikk vr til 1 m forbi det første
side-merket. Snu, ta et kast, strikk r til 1 m forbi det andre
side-merket, strikk kastet r sammen med neste m. Snu, ta et
kast, strikk vr til 1 m forbi det første side-merket, strikk kastet
vr sammen med neste m. Snu, ta et kast, strikk r til 2 m forbi
det andre side-merket, strikk kastet r sammen med neste m.
Snu, ta et kast, strikk vr til 2 m forbi det første side-merket,
strikk kastet vr sammen med neste m. Fortsett slik til det er
snudd 5 (5) 6 (6) 7 (7) ganger til hver side, med siste p fra
vrangen. Snu, ta et kast og strikk 1 omgang r over alle m,
samtidig som kastet strikkes r sammen m før kastet
= 70 (78) 84 (92) 98 (106) m.
Videre mål tas herfra.
Sett et merke rundt 2 m midt under ermet. Strikk glattstrikk
rundt. Når ermet måler 2 cm, felles 1 m på hver side av
merket.
Gjenta fellingene på hver 2,5. cm til i alt 6 (7) 8 (9) 10 (11)
ganger = 58 (64) 68 (74) 78 (84) m.
Strikk til ermet måler 17 (19) 24 (26) 28 (29) cm.
Strikk 1 omgang r, samtidig som det felles 20 (24) 26
(30) 32 (36) m jevnt fordelt = 38 (40) 42 (44) 46 (48) m.
Strikk 1 omgang r.

Skift til p nr 3,5 og strikk i-cord avfelling slik: *Strikk 1 m i 1. m
uten å ta den av p, sett den nye m inn på venstre p*, gjenta
fra *-* 1 gang til = 2 m økt. Strikk videre slik: *Strikk 2 r, 2 vridd
r sammen (= 3 m), sett 3 m tilbake på venstre p*. Gjenta fra
*-* til det gjenstår 3 m. Strikk 1 r, 2 vridd r sammen, trekk den
løse m over.
Sy sammen kanten der endene møtes.
Strikk det andre ermet på samme måte.
BRODERI
Brodèr som vist på foto. Splitt garnet i 2. Brodèr stilker og
konturer rundt blader og blomster med små kjedesting.
Fyll kronblader og blader med plattsøm.

KJEDESTING

PLATTSØM
Stingene skal ligge tett inntil hverandre

DIAGRAM

Farge 1: R
Farge 1: Vr
Farge 3: R
Farge 1: Sett 2 m på hjelpep bak arbeidet,
1 r, strikk m fra hjelpep r
Farge 1: Sett 1 m på hjelpep foran arbeidet,
2 r, strikk m fra hjelpep r
Farge 2: Knute: Strikk 1 r, 1 vridd r, 1 r i samme m,
sett de 3 m tilbake på venstre p, 3 r, sett 2 m tilbake på venstre p,
2 vridd r sammen, trekk 1 m fra høyre p over.

Gjenta
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Garn brukt
i denne oppskriften

LERKE
53 % merinoull
47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia

LERKE er et mykt og slitesterkt helårsgarn
i fin merino-bomulls-blend. Dette er et
godt alternativ til finere strikkeplagg og når
du synes ren ull er for varmt. Lerke er et
supert garnvalg til topper, jumpere,
kardigans, gensere og kofter både til
voksne og barn, og er like fint til strikking
og hekling. Vi anbefaler Lerke til alle typer
babyklær og –tepper også.
NB! Husk at du kan strikke med Lerke,
Natural Lanolin Wool og Alpakka Forte
CLASSIC etter samme oppskrift.
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22
50 gram = ca 115 meter
ULLVUGGE

•
•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Vaskes separat
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne nr 4 = 10 cm.
50 gram = ca 115 meter.
NB! Strikkefastheten som er oppgitt på
banderolen er kun veiledende. Husk at
du alltid skal følge strikkefastheten som
er oppgitt i oppskriften.

Prøv kjolen i skogsgrønn | DG 417-03
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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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#ORANSJESKJERF
camillapihlstrikk.no

gullungengarn.no

oransjeskjerf.no
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yarnmade.n o
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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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