
32 C KJOLE OG JAKKE 
Mirasol (100 % alpakka), nøster á 50 g = ca 125 m) 

Design: Kari Haugen 
Oppskrift: Hrönn Jónsdóttir 

 



STØRRELSER 
(6 måneder) 1 (2) 3-4 år 
 
MÅL 
Kjole 
Overvidde: ca (48) 50 (52) 56  cm 
Hel lengde: ca (38) 41 (44) 50  cm 
Jakke 
Overvidde: ca (49) 53 (55) 60 cm 
Hel lengde: ca (20) 22 (23) 24  cm 
Ermelengde ca (19) 21 (24) 27  cm 
 
GARNFORBRUK 
KJOLE 
Lys grå  nr 2009: (100) 100 (150) 150 g  
Rosa nr 2041: (50) 50 (50) 100 g  
Lyng nr 2042: (50) g til alle størrelser 
Lilla nr 2050: (50) g til alle størrelser 
JAKKE 
Lilla nr 2050: (100) 100 (150) 200 g 
 
Kan også strikkes i Sterk 
 
VEILEDENDE PINNER 
Liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5. Heklenål nr. 3.  
 
TILBEHØR 
(3) 3 (4) 4 knapper til jakken  
(varenr. 2381-24F1 15 mm) 
 
STRIKKEFASTHET 
22 m glattstrikk = 10 cm 
26 m mønster = 10 cm 
ca 26 m vrangbordstrikk (lett utstrekt) = 10 cm 
 
KJOLE 
Legg opp (176) 184 (192) 208 m med rosa på p nr. 3 nede på 
skjørtet. Strikk 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr. Skift til 
p nr. 3,5 og strikk mønster etter diagrammet. OBS! På siste 
omgang i mønsteret felles jevnt fordelt til (148) 156 (162) 176 
m. Strikk videre i glattstrikk med lysegrått til arbeidet måler ca 
(27) 30 (32) 37 cm. Skift til p nr. 3 og strikk videre rundt i 
vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr, samtidig som det på 1. omgang 
felles (24) 26 (26) 30 m jevnt fordelt = (124) 130 (136) 146 m. 
Sett et merke i hver side med (61) 65 (67) 73 m til forstykket 
og (63) 65 (69) 73 m til bakstykket. Strikk til arbeidet måler ca 
(30) 33 (35) 40 cm. Del arbeidet i sidene og strikk for- og 
bakstykket ferdig hver for seg. 
 
Bakstykket 
Fell av i hver side på 2. hver p med (3,2,1,1) 4,2,1,1 (4,2,1,1) 
5,2,1,1 m = (49) 49 (53) 55 m. Strikk til arbeidet måler ca (35) 
38 (41) 47 cm. Fell av de midterste (31) 31 (33) 35 m til nakken 
= (9) 9 (10) 10 m igjen til hver skulder. Strikk hver side ferdig 
for seg til arbeidet måler ca (38) 41 (44) 50 cm. Fell av m. 

Forstykket 
Fell av i sidene som på bakstykket = (47) 49 (51) 55 m. Strikk til 
arbeidet måler ca (32) 36 (38) 44 cm. Fell av de midterste (29) 
31 (31) 35 m til halsen = (9) 9 (10) 10 m igjen til hver skulder. 
Strikk hver side ferdig for seg til arbeidet måler ca (38) 41 (44) 
50 cm. Fell av m. 
 
Montering 
Sy sammen på skuldrene. Strikk opp m fra retten rundt halsen 
og ermehullene med lysegrått på p nr. 3. Strikk 1 omgang vr 
og fell deretter av med r m. 
 

 
JAKKE  
For- og bakstykket: 
Legg opp (137) 148 (155) 169 m med lilla på p nr. 3. Strikk 3 p r 
frem og tilbake = 2 riller. Skift til p nr. 3,5 og strikk videre i 
glattstrikk innenfor 3 kantm i hver side (som strikkes r på alle 
p). OBS! På ca hver 5. cm strikkes 2 ekstra p over kantm slik: 
*Strikk 3 m r, snu, 1 kast og strikk 3 m r tilbake. Strikk 1 p, 
samtidig som kastet strikkes r sammen med neste m. Gjenta 
fra * ved den andre forkanten. Strikk til arbeidet måler ca (10) 
11 (11) 12 cm. På neste p felles (10) 11 (12) 14 m jevnt fordelt 
innenfor de 3 kantm i hver side = (127) 137 (143) 155 m. 
Videre strikkes kantm som før, og de øvrige m strikkes i 
vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Strikk slik til arbeidet måler ca 
(13) 14 (15) 16 cm, avslutt med en p fra retten. Del arbeidet i 
bak- og forstykker slik: Strikk (27) 30 (31) 34 m (høyre 
forstykke), fell av de neste 11 m, strikk (51) 55 (59) 65 m 
(bakstykket), fell av 11 m, strikk de siste (27) 30 (31) 34 m 
(venstre forstykke). Legg arbeidet til side og strikk ermene. 
 
Ermer 
Legg opp (28) 30 (32) 34 m med lilla på p nr. 3. Strikk 1 
omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr. Skift til p nr. 3,5 og strikk 
videre rundt i glattstrikk, samtidig som det økes 2 m midt 
under ermet (først og sist på omgangen) på ca hver 4,5. (4.) 3. 
(3.) cm i alt (4) 5 (8) 9 ganger = (36) 40 (48) 52 m. Strikk til 
arbeidet måler ca (14) 16 (18) 23 cm. Skift til p nr. 3 og strikk 
videre i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr til arbeidet måler ca (19)  
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21 (24) 27 cm. Fell av 11 m midt under ermet (de første 5 og 
siste 6 m i omgangen), legg arbeidet til side og strikk det andre 
ermet likt. 
 
Bærestykket 
Sett alle delene inn på en rundp nr. 3 (først høyre forstykke, 
høyre erme, bakstykket, venstre erme og venstre forstykke til 
slutt) = (155) 173 (195) 215 m. Strikk vrangbordstrikk innenfor 
kantm som før. OBS! På 1. p strikkes 2 m r sammen i alle 4 
sammenføyningene mellom ermer og for-/bakstykke. Disse 4 
m er midtm for videre raglanfelling og strikkes hele tiden r på 
retten og vr på vrangen. Strikk 1 p fra vrangen. På neste p 
felles det til raglan ved å strikke 2 m vr sammen både før og 
etter midtm = 8 m felles på p. Fell slik på 2. hver p i alt (10) 12 
(13) 15 ganger. Slutt med en p fra vrangen = (16) 17 (17) 18 m 
igjen på hvert forstykke. Fell av (12) 13 (14) 15 m i 
begynnelsen på de 2 neste p, samtidig som det felles til raglan 
som før. Fell videre til halsringning  i hver side på hver 2. p 
med (1,1) 1,1 (2,1) 2,1 m og fortsett raglanfellingene som før. 
Fell av de resterende m. Sy sammen under ermene.  
 
Halskant 
Strikk opp m fra retten langs halsen med lilla på p nr. 3. Strikk 
1 p r fra vrangen og fell deretter av med r m. 
 
Hemper til knapper 
Hekle en rad fm med lilla langs forstykkene fra der 
vrangbodstrikken begynner og opp til halsen. På høyre 
forstykke lages (3) 3 (4) 4 hemper jevnt fordelt. Hempene 
lages slik: 1 fm, 5 lm, 1 fm i neste m). Sy i knapper.  


