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GARNTYPE: Vestlandsull eller dobbel Merinoull 

STRIKKEPINNER: 3,5 og 4,5

STRIKKEFASTHET: 20m = 10cm glattstrikk, p 4,5

VANSKELIGHETSGRAD:

MERINOULL 
farge 833 rose

Design: Tonje Camilla Løfsnes Sjaastad

perlekåpe



OPPSKRIFT

BOL
Legg opp 144 (156) 172 (180) 192 m på p 3,5 og str 
perlestr frem og tilbake til arb måler 3 (3) 4 (4) 4 cm. 
Bytt til p 4,5 og str glattstr til hele arb måler 27 (31) 
34 (38) 42 cm. Fell hver fjerde m på neste p slik at 
det er igjen 108 (117) 129 (135) 144 m. Str perlestr 
til arb måler 30 (34) 38 (42) 46 cm, på 1. p justeres 
samtidig masketallet med 0 (1) 1 (1) 0 masker til 108 
(116) 128 (136) 144 masker. 
 Str 2 p glattstr etter perlestr, på 2. p felles det 
til ermehull slik: Str 23 (25) 28 (30) 32 m, fell 8 m til 
ermehull, strikk 46 (50) 56 (60) 64 m, fell 8 m til 
ermehull, str 23 (25) 28 (30) 32 m.
Legg arb til side og str ermene.

ERMER
Legg opp 29 (31) 35 (37) 39 m på p 3,5 og strikk 
rundt. Str perlestr i 3 cm. Bytt til p 4,5 og øk 4 m jevnt 
fordelt. Øk 1 m på hver side av m midt under ermet 
hver 6. (6.) 6. (8.) 8. omg (=2 m økt per økeomg), i 
alt 8 (9) 10 (10) 11 ganger (=49 (53) 59 (61) 65 m).
 Str til ermet måler 20 (23) 28 (31) 34 cm, fell 
8 m midt under, og str et erme til.

BÆRESTYKKE
Hele bærestykket str i glattstr.
Sett ermene på samme p som bolen og str frem og 
tilbake over alle m (=174 (190) 214 (226) 242 m).
 Det skal nå felles til raglan på hver 2. p (dvs. 
hver p på R): Str til det gjenstår 2 m på forstykket, 
strikk 2 m vridd r sm, strikk 2 m r sm. Gjenta fellingen 
ved hver skjøt mellom erme og bol (= totalt 8 m felt 
per fellep). Str til det er felt 11 (12) 14 (15) 17 gang-
er. 
 Fell 3 (3) 4 (4) 4 m i hver side til halsringning. 
Fortsett fellingene til raglan hver 2. p som før, og fell 
samtidig 2 m i begynnelsen av hver p, til alle m på 
forstykkene er felt. Kutt tråden og la halsm hvile, 
mens stolpene str.

KNAPPESTOLPER
Plukk opp 2 m per 3 rader langs hele venstre forstyk-
ke på p 3,5, str så en p glattstr der du vrir m som er 
plukket opp slik at det ikke blir hull. Pass på at m som 
er plukket opp er på samme sted slik at det blir en 
jevn kant. Str 3 cm perlestr og fell av.
 Gjør det samme på høyre forstykke, men str inn 
6 (6) 6 (7) 7 knappehull jevnt fordelt etter 1 cm. Det 
skal også være et knappehull i halskanten, så plasser 
det øverste litt ned på stolpen.

teknikker
Enkel perlestrikk: 1. pinne/omgang strikkes vekselvis 1 rett, 1 vrang. Videre strikkes vrang over rett, rett 
over vrang. 

Les hele oppskriften før du begynner å strikke!

Tips: Strikk gjerne perlestrikken i en annen farge. Da blir det penest at man også strikker en pinne glattstrikk 
før og/eller etter perlestrikken i den andre fargen. 

FORKORTELSER
m: masker
p: pinne(r)
str: strikk

r: rett
vr: vrang
beg: begynnelsen
omg: omgang(er/en)

arb: arbeidet
mrk: merke(t)
sm: sammen
R: retten

VR: vrangen
r sm: rett sammen
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HALSKANT
Plukk opp m over toppen av stolpene og halsfellingen 
på begge sider med p 3,5. Str en p glattstr - først over 
høyre halskant, deretter halsm fra bærestykket og så 
venstre forkant, vri de plukkede m for å unngå hull. 
Str 1 cm perlestr og str inn et knappehull på høyre 
side. Str videre 1 cm perlestr og fell så av fra R.

MONTERING
Fest alle tråder, sy sammen hullene under ermene og 
sy i knapper. Skyll kåpen i kaldt vann, klem ut vannet 
og strekk i fasong før den tørkes liggende flatt.

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.


