
STØRRELSE

OVERVIDDE

HOFTEVIDDE

OVERARMSVIDDE

ERMLENGDE

HEL LENGDE

GARNMENGDE

8 år

74 cm

89 cm

28 cm

37 cm

68 cm

150 gr

10 år

80 cm

95 cm

30 cm

40 cm

73 cm

180 g

12 år

87 cm

102 cm

31 cm

43 cm

79 cm

220 g

GARNTYPE: 2-tråds merinoull 

STRIKKEPINNER: Strømpep 3,5 og 4, 

Rundp 3,5 og 4

STRIKKEFASTHET: 22 m x 26 p = 10 x 10 cm, 

p 4 glattstrikk

VANSKELIGHETSGRAD:

Design: Linn Urnes Sundhordvik

lisas skolekjole



OPPSKRIFT

BOLEN 
Legg opp 206 (220) 234 m på rundp 3½. Str vrang-
bord til arb måler 5cm. Skift til pinne 4 og str videre 
i glattstr. Fell inn til 196 (210) 224 m jevnt fordelt på 
første omg. Sett et merke ved omg beg og et etter 98 
(105) 112 m (=sidemerker). Etter 14 omg glattstr str 2 
omg vr. Fortsett slik med 14 omg r og 2 omg vr hele 
veien opp.
 Når arb måler 23 (25) 28 cm felles 1 m på 
hver s av sidemerkene, slik: *Str 1 r, 2 r sm. Str til 3 
m før neste merke, str 2 r sm, 1 r*, gjenta *-* 1 gang, 
(= 4 m felt). Fell slik hver 3 (3,5) 3,5 cm, totalt 8 
ganger ( =  32 m felt). Du har nå 164 (178) 192 m. 
Str videre til arb måler 50 (55) 58 cm. Fell av 8 m i 
hver s til ermehull. 

ERMER
Legg opp 52 (56) 58 m på strømpep 3,5. Str vrang-
bord til arb måler 5 cm. Skift til p 4. Sett et merke i 
beg av omg. Str til ermet måler 18 (20) 22 cm. Øk 
nå 1 m på hver side av merket, slik: Str 1 r, plukk opp 
tråden mellom m og str den som 1 vridd r, str til 1 m 
av omg gjenstår. Plukk opp tråden mellom m og str 
den som 1 vridd r, str 1 r. Gjenta denne økningen 
hver 3,5 cm totalt 5 ganger (= 62 (66) 68 m). Str til 
ermet måler 37 (40) 43 cm. Fell av 8 m midt under 
ermet. 
 Sett ermene inn på samme p som bolen, totalt 
256 (278) 296 masker. Heretter str ermene i glattstr 
opp til halskanten, mens stripene i vrangstr fortsetter 
på for- og bakstykket. 

Str en omgang over alle maskene, men str første og 
siste maske på forstykke og bakstykke vrang, slik at 
du får en vrang m i hver av de fire overgangene mel-
lom bol og ermer. Disse 4 vrangmaskene markerer 
midtmaskene i raglanfellingen. 

RAGLANFELLING
Str til 2 m før den vrange m mellom forstykket og 
høyre erme. *Str 2 vridd r sm, str 1 vr, 2 r sm*. Str 
videre rundt og gjenta *-* ved alle skjøtene (= 8 
masker felt). Str videre i glattstr og striper i vrangstr 
på for- og bakstykke mens du feller for raglan på 
annenhver omgang til du har felt totalt 13 (15) 17 
ganger. Du har nå 152 (158) 160 igjen. 
 Fell av de midterste 36 (39) 42 m foran til hals 
på neste omg. Str videre frem og tilbake i glattstr, 
fortsett med raglanfellingen på hver rette p. Samtidig 
str 2 r sammen i begynnelsen av hver rette p til alle 
m på forstykket er felt.

HALSKANT
Str opp m langs kanten av forstykket med p 3,5 og str 
videre rundt over alle m i vrangbordstr. Justér 
maskeantallet til 112 (118) 120 m på første omg. Str 
til halskanten måler 3,5 cm. Fell av litt stramt.

MONTERING
Sy sammen hullene under ermene og fest alle tråder. 
Skyll opp plagget i kaldt vann, klem ut vannet i et 
håndkle og legg flatt til tørk. I våt tilstand kan plagget 
formes og strekkes i fasong. 

TEKNIKKER 
Vrangbord: *1 vridd r, 1 vr*, gjenta *-* ut omg.

Kjolen str rundt nedenfra og opp i glattstr med striper i vrangstr. Ermene str i glattstr. Raglanfelling på 
bærestykket.

Les hele oppskriften før du begynner å strikke!

FORKORTELSER
m: masker
p: pinne(n/r)

r: rett
vr: vrang
omg: omgang(en)

arb: arbeidet
str: strikk
beg: begynnelse(n)

WWW.NOSTEBARN.NO
SE ALLE GARNFARGENE OG 
FLERE GRATISOPPSKRIFTER 

TRENGER DU HJELP?
E-POST: POST@NOSTEBARN.NO

TLF: 55 11 32 30

BUTIKKEN I BERGEN: 
ØSTRE NESTTUNVEGEN 6,

5221 NESTTUN

Vårt garn er ikke utsatt for unødvendig kjemisk behandling, og har alle ullens gode egenskaper inntakt. Lett og drøyt 
ullgarn til undertøy og klær. Vaskes for hånd med naturlig såpe. Ta kontakt for å få tilsendt katalog med oppskrifter, 
vaskemidler og Nøstebarns øvrige sortiment. Besøk oss gjerne på nettsiden eller i butikken vår i Bergen.




