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396-10

DESIGN Kari Haugen

STØRRELSER
Jakke og kjole 0-3 (6-9) mnd 1 (2) 3 år
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL 
Jakke
Overvidde ca 48 (53) 57 (60) 64 cm
Hel lengde ca 22 (24) 26 (28) 30 cm
Ermelengde ca 16 (17) 19 (24) 26 cm
Kjole
Overvidde ca 42 (48) 52 (54) 56 cm
Hel lengde ca 34 (36) 42 (48) 52 cm
Vidde nede ca 73 (77) 81 (88) 94 cm

GARNFORBRUK
Jakke
Farge 1 3 (3) 4 (4) 5 nøster
Farge 2 1 nøste alle størrelser
Farge 3 1 nøste eller rest
Kjole
Farge 1 3 (3) 4 (4) 5 nøster
Farge 2 1 nøste eller rest
Farge 3 1 nøste eller rest
Farge 4 1 nøste eller rest
Farge 5 1 nøste eller rest

FARGER
Jakke
Farge 1 Dus fersken 8122
Farge 2 Perlerosa 3811
Farge 3 Karamell 8125
Kjole
Farge 1 Perle rosa 3811
Farge 2 Lys korall 8136
Farge 3 Karamell 8125
Farge 4 Jadegrønn 8101
Farge 5 Halvbleket hvit 0017

TILBEHØR 6-8 knapper til jakke
  2 knapper til kjole

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

STRIKKEFASTHET 28 m glattstrikk på p nr 2,5 = 10 cm

Alternativt garn: PURE ECO BABY WOOL, BABY ULL 

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, lm = luftmaske, 
  fm = fastmaske

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.

PETITE FLEUR JAKKE & KJOLE

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
LILLE LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk 
bomull, 50 gram = ca 142 meter
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TIPS TIL BRODERI

Tegn mønsteret på vannoppløselig vliselin. Fest til 

strikketøyet med en broderiramme og broder. 

Vliselinet fjernes ved å skylle i kaldt vann.

Alt broderes med delt tråd, utenom knutene og blomst med 

tungesting som broderes med hel tråd.

Rillestrikk: Alle p strikkes r

MØNSTER A

Strikk 3 p rillestrikk med 1. p fra vrangen, 3 p glattstrikk, 

3 p rillestrikk.

MØNSTER B

Strikk 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr, 3 omganger r, 

1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr.

JA KKE
FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 141 (153) 165 (174) 186 m med farge 1 på rundp 

nr 2,5. Strikk 9 p fram og tilbake med mønster A. Samtidig, 

når arbeidet måler ca 2 cm og siste p er fra vrangen, lages 

et knapphull i begynnelsen av neste p slik: Strikk 1 r, 2 r sammen, 

2 kast, 2 vridd r sammen. På neste p strikkes de 2 kastene som 

1 r, 1 vridd r. Etter 9 p med mønster A, strikkes 6 m i hver side 

hele tiden i rillestrikk, de øvrige m strikkes i glattstrikk. 

Lag nye knapphull på hver 3,5.-4. cm. For at kantene i rillestrikk 

ikke skal stramme, strikkes 2 p ekstra over de 6 m i hver 

side på hver 5.cm. Strikk til arbeidet måler ca 13 (14) 15 (16) 

17 cm og siste p er fra vrangen. Strikk 1 p fra retten og fell 

samtidig til ermehull slik: Strikk 33 (36) 39 (41) 44 m, fell av 8 m, 

strikk 59 (65) 71 (76) 82 m, fell av 8 m, strikk 33 (36) 39 (41) 44 m.

ERMENE

Legg opp 44 (46) 48 (50) 52 m med farge 1 på strømpep 

nr 2,5. Strikk 9 omganger rundt med mønster B. Strikk videre 

i glattstrikk. Sett et merke rundt 2 m midt under ermet. Når 

arbeidet måler 3 cm, økes 1 m på hver side av merket. Gjenta 

økingene på hver 2,5. cm til det er økt i alt 4 (5) 6 (7) 8 ganger = 

52 (56) 60 (64) 68 m. Strikk til ermet måler 16 (17) 19 (24) 26 cm. 

Fell av 8 m midt under ermet = 44 (48) 52 (56) 60 m.

Strikk et erme til på samme måte.

BÆRESTYKKE MED RAGLAN

Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme 

og venstre forstykke inn på rundp nr 2,5 = 213 (233) 253 

(270) 290 m. Fortsett fram og tilbake i glattstrikk med kanter 

i rillestrikk. Sett et merke i sammenføyingene = 4 merker. På 2. 

p (= retten) felles til raglan slik: Strikk til 2 m før hvert merke, 

strikk 2 r sammen, ta 1 m løs av, strikk 1 r og trekk den løse 

m over = 8 m felt. 

NB! Husk knapphullene. Det siste skal lages midt på den 

vrangbordstrikkede delen av kragen.

Fell videre til raglan på hver 2. p til det er felt i alt 13 (14) 15 (16) 

17 ganger = 109 (121) 133 (142) 154 m.

Sett 10 (11) 12 (13) 14 m i hver side på en maskeholder 

til hals. Fortsett å strikke som før og fell videre til halsen 

i hver side på hver 2. p, samtidig som det fortsatt felles til 

raglan, 2 m 1 gang og deretter 1 m til halsfellingen møter 

raglanfellingen.

KRAGE

Flytt m over på rundp nr 2, ta med m som ble satt 

på maskeholdere og strikk opp 5-6 m pr 2 cm langs 

halsfellingen. Reguler m-tallet til 89 (95) 101 (107) 113 m. Strikk 

ca 2 cm vrangbordstrikk fram og tilbake med 1 r, 1 vr og med 

6 m rillestrikk i hver side.

NB! Husk det siste knapphullet. Siste p med vrangbordstrikk 

strikkes fra kragens vrangside, samtidig som det felles 

av 7 m i hver side (rillestrikk + 1 m) = 75 (81) 87 (93) 99 m.

Skift til p nr 2,5. Strikk ca 4 (4) 5 (5) 6 cm glattstrikk, samtidig 

som det på 1. p økes 12 (14) 16 (16) 16 m jevnt fordelt = 87 (95) 

103 (109) 115 m. Avslutt med en p fra retten.

Strikk opp 2-3 m pr cm langs kragens kortsider. Strikk 1 p r fra 

vrangen over alle m. Fell av uten å stramme.

Skift til farge 2 og heklenål nr 2,5. Hekle picoter langs kragen 

slik: Begynn i overgangen mellom vrangbord og glattstrikk. 

Hekle *1 fm, 3 lm, 1 fm i samme m, 1 fm i neste m*, gjenta fra 

*-* langs hele kragen.

LOMMER

Legg opp 16 (16) 18 (20) 20 m med farge 1 på p nr 2,5 og strikk 

3 p rillestrikk fram og tilbake med 1. p fra vrangen. Strikk 

videre i glattstrikk til lommen måler 4,5 (5) 6 (6) 7 cm. Fortsett 
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i glattstrikk og fell på hver 2. p (= retten) 1 m i hver side slik: 

Strikk 2 vridd r sammen i begynnelsen av p, strikk 2 r sammen 

på slutten av p. Gjenta i alt 2 ganger = 12 (12) 14 (16) 16 m. 

Deretter felles 2 m i begynnelsen av hver p 4 ganger = 4 (4) 

6 (8) 8 m. Fell av.

Begynn øverst på den ene siden. Bruk en liten rundp eller 

3 strømpep nr 2. Strikk opp 5-6 m pr 2 cm rundt lommen (ikke 

langs oppleggs-kanten). Strikk 1 p r fra vrangen. Fell løst av.

Hekle en picot-kant med farge 2 og heklenål nr 2,5 som forklart 

til kragen.

Lag en lomme til på samme måte.

BRODERI

Overfør mønsteret fra skissen til lommen og følg merkingen. 

Bruk farge 3 til selve blomsten. Sy først den innerste sirkelen 

med kjedesting. Deretter broderes konturen på kronbladene 

med samme sting. Fyll så kronbladene med plattsøm. Broder 

franske knuter med farge 2 midt i blomsten.

MONTERING

Sy sammen under ermene.

Sy til lommene. Sy i knappene. Sy knapphullsting rundt 

knapphullene. 

K JOLE
Legg opp 204 (216) 228 (246) 264 m på rundp nr 2. Strikk 

5 omganger glattstrikk rundt til belegg. Skift til rundp 

nr 2,5. Strikk hullrad slik: *1 kast, 2 r sammen*, gjenta fra 

*-* ut omgangen. Strikk 3 omganger glattstrikk og deretter 

9 omganger rundt med mønster B. Strikk videre i glattstrikk.

Når arbeidet måler 5 cm etter hullraden, felles det slik: Strikk 

*2 r sammen, 30 (32) 34 (37) 40 r, 2 vridd r sammen*, gjenta fra 

*-* ut omgangen = 192 (204) 216 (234) 252 m.

Strikk 3 (3) 4 (4) 4 cm glattstrikk. Fell slik: Strikk *2 r sammen, 

28 (30) 32 (35) 38 r, 2 vridd r sammen, gjenta fra *-* 

ut omgangen = 180 (192) 204 (222) 240 m.

Strikk 3 (3) 4 (4) 4 cm glattstrikk. Fell slik: Strikk *2 r sammen, 

26 (28) 30 (33) 36 r, 2 vridd r sammen = 168 (180) 192 (210) 228 

m. Fortsett å felle på hver 3. (3.) 4. (4.) 4. cm, med 2 m mindre 

mellom fellingene for hver gang, til det er felt i alt 7 (7) 7 (8) 

9 ganger = 120 (132) 144 (150) 156 m. Reguler m-tallet til 118 

(134) 146 (152) 158 m.

Strikk til arbeidet måler 25 (26) 31 (36) 39 cm etter hullraden.

Strikk 1 omgang r og fell samtidig til ermehull slik: Fell av 4 (5) 

5 (5) 5 m, strikk 51 (57) 63 (66) 69 m, fell av 8 (10) 10 (10) 10 m, 

strikk 51 (57) 63 (66) 69 m, fell av 4 (5) 5 (5) 5 m.

Videre strikkes for- og bakstykket hver for seg.

FORSTYKKET

Fortsett med glattstrikk fram og tilbake og fell samtidig videre 

til ermehull i hver side på hver 2. p 2,1,1 (2,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1) 

2,1,1,1 m = 43 (49) 53 (56) 59 m. 

Strikk til forstykket fra delingen måler 5 (6) 6,5 (7) 8 cm. Fell 

av de midterste 19 (21) 21 (24) 27 m til halsen. Strikk hver side 

for seg slik: Fortsett med glattstrikk og fell videre til halsen 

på hver 2. p 2,1,1 m = 8 (10) 12 (12) 12 m. Strikk til ermehullet fra 

delingen måler ca 9 (10) 11 (12) 13 cm og neste p er fra retten. 

Lag et knapphull over de 4 midterste m slik: Strikk 2 r sammen, 

2 kast, 2 vridd r sammen. På neste p strikkes de 2 kastene som 

1 r, 1 vridd r. Strikk 4 p til og fell samtidig 1 m i begynnelsen 

av hver p = 4 (6) 8 (8) 8 m. Fell av.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

BAKSTYKKET

Strikkes som forstykket til ermehullet måler 7 (8) 8,5 (9) 10 cm. 

Fell av de midterste 21 (23) 23 (26) 29 m til nakken. Strikk hver 

side for seg slik: Fortsett med glattstrikk og fell videre til nakken 

på hver 2. p 2,1 m = 8 (10) 12 (12) 12 m. Strikk videre som 

forstykket, men uten knapphull.

MONTERING

Begynn i venstre side, midt i ermehullet. Bruk rundp nr 2. Strikk 

opp ca 14 m pr 5 cm fra retten langs ermehullet, langs den 

ene selen, langs halsåpningen, langs den andre selen og ned 

til midten av det andre ermehullet. Strikk 1 p r fra vrangen. Fell 

av med r m fra retten. Strikk på samme måte rundt kanten 

på bakstykket. Sy sammen kantene der de møtes i ermehullene.

Brett belegget nederst mot vrangen og sy til.

Sy i knappene. Sy knapphullsting rundt knapphullene. 

BRODERI

Sett merker eller sy tråklesting med en avvikende farge langs 

midten på forstykket. Overfør motivet som beskrevet. Begynn 

på venstre side og broder mot høyre.

Små grønne strå: Bruk farge 4, broder stilkene med små 

kjedesting og deretter små blad med mille fleurs.

Kornstrå: Bruk farge 4, broder stråene med små kjedesting 

og deretter små blad med mille fleurs. Broder franske knuter 

med farge 2 øverst på stråene.

Stilker og blad til blomster: Bruk farge 4 og broder stilken 

og konturen på bladene med små kjedesting. Fyll bladene med 

plattsøm.

Brun blomst: Bruk farge 3 og broder konturen på kronbladene 

og den innerste sirkelen med små kjedesting. Fyll kronbladene 

med plattsøm. Broder franske knuter med farge 5 midt 

i blomsten.

Rosa blomst: Som brun blomst, men bruk farge 2 til kronblad 

og farge 5 midt i blomsten.

Hvit blomst: Broder innerste ring med små kjedesting i farge 3. 

Broder blomsten med tungesting i farge 5.

Liten blomst: Broder kronbladene med mille fleurs i farge 2.

Bie: Bruk farge 3 og broder konturene og følehornene med små 

kjedesting. Fyll stripene med plattsøm. Broder franske knuter 

med farge 2 i følehornene. Bruk farge 5 til vingene, broder 

konturene med små kjedesting og fyll vingene med plattsøm.
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BRODERI

Blomst lomme

Midt foran kjole
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STING

Stikk nålen opp der knutestinget skal være.
Snurr tråden rundt nålen tre eller fire ganger og hold

tråden til underlaget samtidig som nålen stikkes
gjennom arbeid nær det første stinget.

FRANSKE KNUTER

KJEDESTING

ILLUSTRASJON PÅ KNAPPHULLSTING

TRÅDHEMPE OG KNAPPHULLSTING

1. 2.

1. 2.

MILLE FLEUR

Stingene skal ligge tett inntil hverandre

PLATTSØM
TUNGESTING
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Garn brukt 
i denne oppskriften

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 babyklær 

og babytepper også.

NB! Lille Lerke har to veiledende strikke-

fastheter avhengig av bruksområdet 

og hvilken type plagg du strikker. 

Husk at det er strikkefastheten som er 

oppgitt i oppskriften, du skal følge.

Strikkefasthet I: 26 masker i glattstrikk 

på pinne nr 3 = 10 cm.

Strikkefasthet II: 28 masker i glattstrikk 

på pinne nr 2,5 = 10 cm. 

50 gram = ca 142 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 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

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER

dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.no hoy.no

camillapihlstrikk.no gullungengarn.no oransjeskjerf.no

#ORANSJESKJERF

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

yarnmade.no


