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Dukke-Lises
matroskjole & sokker
DIY:
Nydelig tilbehør
til barnas dukker
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LG18-19 DUKKEKJOLE | REN BOMULL

Dukke-Lises
matroskjole
& sokker
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
REN BOMULL 100 % bomull
50 gram = ca 110 meter

DESIGN

Hrønn Jonsdottir

STØRRELSER

Ca 43-45 cm dukke

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde

Ca 31 cm
Ca 24 cm
Ca 3 cm

GARNFORBRUK
Farge 1 Marine 708 2 nøster
Farge 2 Natur 703 1 nøste
PINNEFORSLAG
		

Strømpep og liten rundp nr 2,5
og 3,5 eller 4. Heklenål 3 mm

TILBEHØR

1 knapp

STRIKKEFASTHET 23 m glattstrikk i bredden måler 10 cm
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
m=maske, r=rett, vr=vrang, str=strikk,
p=pinne, omg=omgang, vr-bord=vrangbord, glattstr=glattstrikk, vrangbordstr=vrangbordstrikk, kantm=kantmaske,
arb=arbeidet, beg=begynn, sm=sammen, g=gram, lm=luftmaske(r), fm=fastmaske(r)

KJOLE
STRIPEBORD
2 omg/p med farge 2
2 omg/p med farge 1
2 omg/p med farge 2
Legg opp 144 m med farge 1 på p nr. 2,5 og str 9 omg rillestr
(vekselvis 1 omg vr, 1 omg r). Skift til p nr. 3,5 eller 4 og str
stripeborden (= 6 omg). Str videre i glattstr med farge 1 til
arb måler ca. 12 cm. Str neste omg slik: x Ta 2 m sm løse
av p (som om de skulle str r sm), str 1 m r, trekk de løse m over,
str 1 m r, gjenta fra x ut omg) = 72 m. Skift til p nr. 2,5 og str
6 omg i glattstr. Skift til p nr. 3,5 eller 4 og str til arb måler ca.
16 cm. Sett ett merke i hver side med 36 m hver til ryggen
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og forstykket. Disse strikkes ferdig hver for seg.
Ryggen: Fell av i hver side til ermehull på hver 2. p med
2,1,1 m (= 28 m). Str til arb måler ca. 18 cm. Del arb til splitt
midt bak og str hver side ferdig for seg.
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Høyre side: Str til arb måler ca. 22 cm. Fell av til nakken
på hver 2. p med 3,2,1 m (=8 m igjen til skulder). Str til arb
måler ca. 24 cm. Fell rett av til en jevn kant som ikke strammer.
Str venstre side likt, men speilvendt.
Forstykket: Str og fell til ermehull som på ryggen. OBS! Del
ikke på midten til splitt, men str til arb måler ca. 20 cm. Fell
av de midterste 6 m til halsringning og str hver side ferdig for seg.
Høyre side: Fell videre til halsringning på hver 2. p med 2, 1 m
(= 8 m igjen til skulder). Str til arb måler ca. 24 cm. Fell rett
av til en jevn kant som ikke strammer. Str venstre side likt, men
speilvendt.
Ermene: Legg opp 26 m med farge 1 på strømpep nr. 2,5
og str 4 omg glattstr og 1 omg vr til brettekant. Str stripe
borden. Skift til p nr. 3,5 eller 4 og farge 1. Str 1 omg glattstr,
samtidig som det økes ut til 40 m jevnt fordelt. Sett ett merke
midt under ermet og str videre 2 omg glattstr. Fell av 4 m midt
under ermet (2 m på hver side av merket og str videre frem
og tilbake. Fell videre på hver 2. p med 1,1 m. Str videre
i glattstr uten fellinger til arb måler ca. 10 cm fra brettekanten.
Str neste p (fra r-siden) slik: Str 1 kantm, x ta 2 m sm løse av p,
str 1 m r, trekk de løse m over, gjenta fra x 9 ganger til, str 1
kantm til slutt på p. Fell av med vr m.

KRAGE (str frem og tilbake)
Legg opp 112 m med farge 1 på p nr. 2,5 og str 3 p r. Sett ett
merke over den 13., 44., 69. og 100. m. Skift til p nr. 3,5 eller
4 og str stripeborden i glattstr med 3 kantm i hver side (som
str r på alle p). Samtidig felles det ved alle merkene på hver 2.
p (fra r-siden) slik: Str til 1 m før merket, ta 2 m sm løse av p, str
1 m r, trekk de løse m over. OBS! Fell først på 4. p. Str videre
i glattstr med farge 1 med 3 kantm i hver side og fortsett

SOKKER
Legg opp 28 m med farge 2 på p nr. 2,5 og str 20 omg
vrangbordstr med 1 r, 1 vr. Skift til p nr. 3 ,5 eller 4 og str 2 omg
glattstr, samtidig som det på 1. omg felles jevnt fordelt til 22 m.
Str 6 p glattstr frem og tilbake over over de siste 11 m i omg (=
hælflipp). Fell slik (beg med en p fra vrangen):
Str 7 m vr, 2 m vridd vr sm, snu.
Ta 1 m løs av p, str 3 m r, str 2 m r sm, snu.
Ta 1 m løs av p, str 3 m vr, str 2 m vridd vr sm, snu.
Ta 1 m løs av p, str 3 m r, str 2 m r sm, snu.
Ta 1 m løs av p, str 3 m vr, str 2 m vridd vr sm, snu.
Ta 1 m løs av p, str 3 mr, str 2 mr sm.
Del m på 2 p. Str videre rundt slik: Str opp 4 m på venstre
side av hælflippen, str 11 mr(= oppå foten), str opp
4 m på høyre side av ‘hælflippen’. Sett ett merke på hver side
av de 11 m oppå foten (= sidemerker). Fell til 22 m i omg ved
å str 2 m r sm før det 1. merket og ta 1 m løs av p, str 1 m r,
trekk den løse m over etter det 2. merket (ingen fellinger
oppå foten) = 22 m igjen i omg. Str videre 8 omg glattstr. Fell
ved sidemerkene ved å str 2 m r sm etter hvert sidemerke
og ta 1 m løs av p, str 1 m r, trekk den løse m over før hvert
sidemerke (4 m felles i omg). Str 1 omg uten fellinger og fell
videre som før på hver omg til det er 6 m igjen i omg.
Klipp av garnet og trekk tråden gjennom m. Fest alle løse
tråder på vrangen og str den andre sokken likt.
Arb kan presses lett fra vrangen, eller legg eventuelt plagget
flatt i fasong mellomfuktige håndklær og la det ligge til det
er tørt.

samtidig fellingene til det er 48 m igjen på p. Fell av til en jevn
kant som ikke strammer.

MONTERING OG KANTER
Sy sm på skuldrene og sy i ermene. Brett kantene nede
på ermene mot vrangen og sy til. Lag en hempe av 3 lm med
farge 1 og heklenål 3 mm og sy den til øverst i splitten. Fordel
avfellingskanten på kragen jevnt langs halsen på kjolen
(ikke splitten) og hekle delene sm med heklenål 3 mm og farge
1 slik: x Stikk heklenålen gjennom 1 m i avfellingskanten
på kragen og 1 m i halsen på kjolen, hent garnet og trekk
gjennom begge delene, hent garnet og trekk gjennom
de 2 løkkene på nålen. Gjenta fra x langs hele halsen. Fest alle
løse tråder på vrangen og sy i en knapp øverst i splitten bak.
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Garn brukt
i denne oppskriften
KULØRT

HVITT

REN BOMULL
100 % bomull
50 gram = ca 110 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne 4 = 10 cm

• PERFEKT TIL ALLE TYPER KLUTER
• PASSER TIL HEKLING & STRIKKING
• ALLROUND BOMULLSGARN

REN BOMULL er et klassisk bomullsgarn
som er like aktuelt til plagg som til interiørstrikk og –hekling. Dette er et opplagt garnvalg til vaskekluter, grytekluter og håndklær,
babytepper, lappetepper, og andre ting til
huset og hytta.
REN BOMULL er like flott til lekre sommertopper, skjørt og gensere samt alle plagg til
barn og baby.

STRIKKETIPS
finner du på vår hjemmeside:
www.lindegarn.no
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no

