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343∙13 MEL A NIA RIB-TOPP & TUBESK JØRT

DESIGN Liv Inger Espedal

GARN LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk
  bomull, 50 gram = ca 115 meter
  LERKE PLUSS 53 % merinoull,
  47 % egyptisk bomull,
  50 gram = ca 80 meter

STØRRELSER XS-S (M-L ) XL -XXL

PLAGGETS MÅL
Genser
Overvidde ca 123 (136) 155 cm
Hel lengde ca 48 (54) 60 cm
Ermelengde ca 48 (49) 50 cm
Skjørt
Livvidde ca 73 (79) 87  cm
Hoftevidde
(kan strekkes) ca 89 (94) 101 cm
Hel lengde ca 76 (78) 80 cm

GARNFORBRUK
Genser
LERKE
Mørk sjøgrønn 8115 4 (5) 5 nøster
LERKE PLUSS
Mørk sjøgrønn 8115 10 (11) 13 nøster
Skjørt
LERKE
Mørk sjøgrønn 8115 9 (10) 11 nøster

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

STRIKKEFASTHET 28 m vrangbordstrikk (lett utstrakt)
  med LERKE på p nr 3,5 = 10 cm.
  22 m utvidet vrangbordstrikk (lett
  utstrakt) med LERKE PLUSS på
  p nr 5 = 10 cm. 26 m i glattstrikk med
  LERKE på p nr 3,5 = 10 cm

 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.

 Alternativ for LERKE PLUSS: COTINGA 
 Alternativ for LILLE LERKE: DALETTA

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske,
  p = pinne

VRANGBORDSTRIKK = *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* (strikkes med 

LERKE).

UTVIDET VRANGBORDSTRIKK = *2 r, 3 vr*, gjenta fra *-* 

(strikkes med LERKE PLUSS).

Skjørt og øvre del av genser strikkes med Lerke, bol og nedre 

del ermer strikkes med Lerke Pluss.

GENSEREN
Legg opp 270 (300) 340 m, med LERKE PLUSS på p nr 5. 

Sett et merke i hver side med 135 (150) 170 m på hver del. 

Strikk rundt i utvidet vrangbordstrikk, 2 r, 3 vr. Sett 

merketråder i hver side ved å sette tråd rundt 3 vr m (de første 

3 vr m på omgangen), strikk 132 (147) 167 m, sett merketråd 

rundt 3 vr m, strikk 132 (147) 167 m. Strikk til arbeidet måler 

26 (30) 34 cm. Fell av 3 m ved merketrådene, i hver side.  

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 60 (66) 70 m med LERKE på strømpep 

nr 3,5 og strikk 12 omganger rundt i glattstrikk = rullekant. 

Sett et merke der omgangen starter. Øk på siste omgang 

LERKE PLUSSLERKE3,5+53,5+53,5+5
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jevnt fordelt til 67 (89) 101 m. Tell (uten å strikke) fra der 

omgangen starter 32 (43) 49 m, sett merke rundt de neste 

3 m = midt på ermet, disse skal på neste omgang strikkes som 

3 vr m midt på ermet. Skift til LERKE PLUSS og p nr 5 og strikk 

utvidet vrangbordstrikk rundt. Øk samtidig 1 m på hver side 

av merket under ermet (der omgangen starter) på hver 2. 

(2.) 2. cm, i alt 23 ganger, likt for alle størrelser til det er 113 

(135) 147 m på p. Strikk til ermet med opprullet kant nede, 

måler 48 (49) 50 cm. Fell av 4 m under ermet, 2 på hver side 

av merketråden der omganger starter = 109 (131) 143 m.

Strikk det andre ermet på samme måte.

RAGLAN

Sett alle delene inn på rundp nr 5:                                                           

109 (131) 143 m til venstre erme,

132 (147) 167 m til forstykket,

109 (131) 143 m til høyre erme,

132 (147) 167 m til bakstykket

= 482 (556) 620 m.

Omgangen starter på bakstykket der venstre erme starter. 

Arbeidet strikkes rundt med utvidet vrangbordstrikk.

Sett et merke i alle sammenføyningene.

Fell til raglan slik: Strikk til 2 m før merket, strikk 2 m vridd 

r sammen, strikk 2 m r sammen = 8 m felt.  

Fell til raglan på hver 2. omgang 10 (11) 12 ganger, avslutt 

med en omgang med felling. Skift til p nr 3,5 og LERKE. 

På neste p skal alle felt med 3 vr m bli til 2 vr m: Der det 

er 3 vr m, strikk: 1 vr, 2 vr sammen, alle r m strikkes som før 

= 328 (392) 432 m. På denne måten endres mønsteret fra 

utvidet vrangbordstrikk til vrangbordstrikk. Strikk videre 

i vrangbordstrikk og fell til raglan på samme måte som 

før ytterligere 23 (30) 34 ganger = 144 (152) 160 m. Fell 

av de midterste 24 (26) 30 m på forstykket til halsringing. 

Fortsett raglanfelling, samtidig som der felles 1 m på hver 2. 

p mot halsringing på hver side. Strikk og fell, til raglan møter 

halsringing.

Fell av alle m.

MONTERING OG HALSKANT

Sy sammen hullene under ermene. 

Strikk opp ca 26 m per 10 cm på p nr 3,5 rundt halsringing, 

med LERKE. Strikk 12 omganger rundt i glattstrikk, fell av. 

Damp bolen lett fra vrangen (for å få vidden i den løsere 

delen).

SK JØRTET
Skjørtet har splitt midt bak.

Legg opp 250 (262) 282 m med LERKE på p 3,5. Strikk fram 

og tilbake i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr, men start og avslutt 

med 1 r. (likt i begge sider sett fra retten). Strikk til arbeidet 

måler 22 (23) 24 cm. Strikk videre rundt, de to r m i hver side 

blir del av vrangbordstrikk, 2 r, 2 vr. Strikk til arbeidet måler 

74 (76) 78 cm. Strikk videre i glattstrikk og fell jevnt fordelt 

på neste omgang til 190 (206) 226 m. Strikk 2 cm i glattstrikk, 

strikk 1 omgang vr = brettekant, strikk 2 cm i glattstrikk. Fell 

av. Brett kanten til mot vrangen og sy til med løse sting. Trekk 

i elastikk.
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GA RN BRUKT 
I DENNE OPPSKRIFTEN

LERKE
53 % merinoull

47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia

LERKE er et mykt og slitesterkt helårsgarn 

i fin ull- og bomullsblanding. 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, 

FALK, PURE ECO WOOL, NATURAL 

LANOLIN WOOL og HEILO etter samme 

oppskrift. 

Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk 

på pinne nr 4 = 10 cm 

 

50 gram = ca 115 meter

50 gram =  ca 115 meter

410

22

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

LERKE PLUSS
53 % merinoull

47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia

LERKE PLUSS er et mykt og slitesterkt 
helårsgarn i fin merino-
bomulls-blend. Dette er et godt 
alternativ til alle typer strikkeplagg 
og når du synes ren ull er for varmt. 
LERKE PLUSS er et supert garnvalg til 
kardigans, 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! Husk at du kan strikke med
LERKE PLUSS, COTINGA og
FREESTYLE etter samme oppskrift.

Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk 
på pinne nr 5 = 10 cm

50 gram = ca 80 meter

50 gram =  ca 80 meter

510

18

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

House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

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

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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