
        









SOMMER DESIGN
DESIGN: Sidsel J. Høivik
LERKE

KJOLE DAME OG JENTE
VESKE - BELTE-
ARMBÅND - SMYKKE 

OPPSKRIFT KJOLE
DAME & JENTE
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 år / (XXS) XS (S) M (L) XL 

Mål:
Overvidde: (54) 59 (64) 68 / (74) 79 
(84) 88 (94) 99 cm
Lengde: ca (47) 51 (55 ½) 60 ½  / (80 
½) 85 (89) 93 ½ (98) 102 cm
Underermslengde: ca (3) 3 (3) 3 / (3) 
4 (4) 4 (5) 5 cm 

Fargeforslag:
Alt. 1:
Frg 1: Lys blå 6621
Frg 2: Syrin 5012
Frg 3: Cerise 4626
Frg 4: Kiwigrønn 9626
Frg 5: Turkis 7215
Frg 6: Fiolett 4845

Alt. 2:
Frg 1: Sand 2425  
Frg 2: Lys blå 6621
Frg 3: Muldvarp 3041
Frg 4: Kiwigrønn 9626
Frg 5: Lilla 5063
Frg 6: Rosa 3811 

Garnforbruk:
Frg 1: (150) 200 (200) 250 / (450) 450 
(500) 500 (550) 550 g
Frg 2: (100) 150 (150) 200 / (250) 250 
(300) 300 (350) 350 g
Frg 3: (50) 50 (50) 50 / (50) 50 (100) 
100 (100) 100 g
Frg 4: 50 g eller rester
Frg 5: 50 g eller rester
Frg 6: 50 g eller rester

Pinneforslag: Rundp og strømpep 
nr 3 og 3 ½ eller 4. Det brukes ekstra 
lange rundp til bølgekanten, 120 cm 
eller bruk 2 lange rundp.
Heklenål: nr 3. 

Strikkefasthet: 22 m glattstrikk eller 
mønsterstrikk på p nr 3 ½ eller 4 = 10 
cm og 24 m rillestrikk på p 3 = 10 cm.

Fargerekkefølge striper:
*Frg 2,frg 4, frg 5, frg 6 *, gjenta frg fra 
* til *.

Rille: 1 omg r, 1 omg vr når det 
strikkes rundt.
1 p r på retten og 1 p r på vrangen når 
det strikkes fram og tilbake. 

Stor blomst:
Legg opp 5 lm og sett sammen til 
en ring med 1 kjm i første lm. Hekle 
12 fm rundt ringen. Bytt frg og hekle 
neste omg slik: * 1 fm, 2 lm, 2 st, 2 
lm *, gjenta fra * til * i alt 4 ggr = 4 
kronblader. Avslutt med 1 kjm i 1. fm. 

Liten blomst:
Legg opp 5 lm og sett sammen til en 
ring med 1 kjm i første lm. Hekle rundt 
ringen * 2 lm, 2 st, 2 lm, 1 fm *, gjenta 
fra * til * i alt 4 ggr = 4 ”kronblader”.

Kjole: 
Skjørt:
Beg med bølgekanten nederst. 1 
rapport går over 14 m i beg av kanten 
og 6 m ved avslutning av kanten. 
Kanten har (35) 39 (43) 48 / (57) 
61 (65) 68 (72) 75 rapporter. Sett 
merketråder pr. 50 oppleggsm. Da er 
det lettere å holde tellingen. Legg opp 
med frg 2 på p nr 3 ½ eller 4 (490) 
546 (602) 672 / (798) 854 (910) 952 
(1008) 1050 m og strikk Mønster A. 
Strikk rundt på ekstra lange rundp. 
Etter alle fellingene er det (210) 234 
(258) 288 / (342) 366 (390) 408 (432) 
450 m. 
Strikk videre rundt med striper og 
riller og strikk i alt 5 / 6 riller etter frg.
rekkefølgen som er forklart. 
Bytt til frg 1 og strikk 1 omg glattstrikk 
der det felles (10) 10 (10) (8) / (10) 10 
(10) 8 (8) 10 m = (200) 224 (248) 280 
/ (332) 356 (380) 400 (424) 440 m. 
Sett et merke i hver side med (100) 
112 (124) 140 / (166) 178 (190) 200 
(212) 220 m til hver del. Strikk nå 
Mønster B og beg ved pil ved hver 
merketråd for valgt str. Når det er 
strikket ca 2 cm av Mønster B, sett et 
nytt merke midt foran og midt bak slik 
at det nå er 4 like deler med (50) 56 
(62) 70 / (83) 89 (95) 100 (106) 110 m 
i hver del. La merketrådene følge arb 
oppover. Fell nå på hver side av alle 
merketrådene slik: * Strikk de 2 første 
m etter merketråden r sammen. Strikk 
til 2 m gjenstår før neste sidemerke, 
ta den 1. av disse m løs av p som om 
den skulle strikkes r, strikk neste m r, 
løft den løse m over den strikkede m 
*, gjenta fra * til * omg rundt. Gjenta 
fellingen ca hver (2) 1 ½ - 2 (1 ½ - 2) 
1 ½ - 2 / (2) 2 (2) 2 (1 ½ - 2) 1 ½ - 2) 
cm i alt (10) 12 (14) 16  / (21) 23 (24) 
25 (27) 28 ggr = (120) 128 (136) 152 

/ (164) 172 (188) 200 (208) 216 m. Når 
arb måler (30) 32 (34) 37 / (54) 56 (58) 
60 (62) 64 cm strikk 1 omg glattstrikk 
der det felles (4) 2 (0) 4 / (6) 4 (6) 8 (8) 
6 m jevnt fordelt på omg.

Liv:
Bytt til p nr 3 og strikk striper og riller 
rundt. Strikk i alt (8) 8 (9) 9 / (9) 10 (10) 
11 (12) 12 riller etter forklaring og frg.
rekkefølge.

Overdel:
Bytt igjen til p nr 3 ½ eller 4 og frg 1. 
Strikk 1 omg glattstrikk der m.antallet 
justeres til (118) 130 (142) 150 / (162) 
174 (186) 194 (206) 218 m. Sett et 
merke i hver side med (59) 65 (71) 
75 / (81) 87 (93) 97 (103) 109 m til 
hver del. La merketrådene følge arb 
oppover. Strikk Mønster C med frg 1 til 
bunnfrg og frg 3 til lus og beg ved hver 
merketråd ved pil for riktig str. Strikk 
rundt og når overdelen måler ca (3) 4 
(5) 6 / (7) 8 (9) 10 (11) 12 cm felles (2) 
2 (2) 2 / (3) 3 (3) 3 (4) 4 m på hver side 
av hvert sidemerke = (4) 4 (4) 4 / (6) 6 
(6) 6 (8) 8 m i hver side. Det er nå (55) 
61 (67) 71 / (75) 81 (87) 91 (95) 101 m 
igjen til hvert for- og bakstykke.

Bakstykke:
Fortsett å strikke Mønster C og strikk 
for- og bakstykket fram og tilbake for 
seg. Fell samtidig til raglan i hver side 
slik: Strikk 1. m r, strikk de 2 neste m 
r sammen. Strikk til 3 m står igjen på 
p, løft 1. m løs av som om den skulle 
strikkes r, strikk neste m r, løft den løse 
m over den strikkede og strikk siste m r. 
Denne fellingen gjentas annen hver p = 
hver p på retten.
Strikk videre med Mønster C. På de p 
det strikkes lus, ta med begge trådene 
ut i siden og strikk første og sist m på p 
med begge frg. Da vil lusene bli jevnere 
og penere.
Fell på denne måten til overdelen måler 
ca (7) 9 (10) 12 / (15) 16 (18) 20 (22) 
24 cm. Strikk nå ytterligere 2 cm der 
det felles til raglan både på retten og 
vrangen. På retten felles det som før og 
på vrangen felles det slik: Strikk 1 m vr, 
strikk 2 m vridd vr sammen i beg av p 
og 2 m vr sammen i slutten av p, avslutt 
med 1 m vr.
Når overdelen måler ca (9) 11 (12) 14 
/ (17) 18 (20) 22 (24) 26 cm settes alle 
m på en tråd el. Forstykket strikkes på 
samme måte.

Ermer:
Legg opp med frg 3 på strømpep nr 3 
(44) 47 (50) 53 / (61) 65 (69) 71 (75) 78 



m og strikk striper og riller rundt. Strikk 
(4) 4 (4) 4 / (4) 5 (5) 5 (6) 6 riller etter 
forklaring og frg.rekkefølge. Bytt så til 
frg 2 og p nr 3 ½ eller 4 og strikk 1 omg 
glattstrikk. På neste omg økes det 
jevnt fordelt (37) 44 (47) 50 / (56) 64 
(66) 70 (74) 77 m (= det økes ca 1 m 
i hver m). Omg beg midt under ermet. 
På neste omg beg å strikke mønster 
C. Beg på 3. rad (se pil - Erme) og 
strikk lus med frg 5. Tell deg ut fra Midt 
på erme til hvor i mønsteret du skal 
beg. Når ermet måler (3) 3 (3) 3 / (3) 
4 (4) 4 (5) 5 cm felles (4) 4 (4) 4 / (6) 6 
(6) 6 (8) 8 m midt under ermet. Ermet 
strikkes videre fram og tilbake. Det 
skal nå felles 1 m i hver side av ermet 
hver p, både på retten og vrangen. Se 
forklaring til bakstykket. 
Når raglanfellingen måler like langt 
som raglanfellingen på overdelen 
strikk 1 p der 2 og 2 m strikkes 
sammen og m.antallet halveres. Legg 
arb til side og strikk et erme til. 

Halskant:
Sett alle m inn på samme p slik: 
Venstre erme, forstykke, høyre erme 
og bakstykke. Bytt til liten rundp nr 3 
og strikk halskant med striper og riller. 
På 1. omg strikk 2 m sammen ved hver 
sammenføyning, dvs 1 m fra ermet og 
en fra for- eller bakstykket slik at det 
dannes en midtm i hvert hjørne. Strikk 
videre etter frg.rekkefølgen, men på 
annen hver omg (når det strikkes r) 
fell i de 4 hjørnene slik: Ta 2 m løs av 
p som om de skulle strikkes r, strikk 
neste m r og løft de 2 løse m over den 
strikkede. Strikk i alt (5) 5 (5) 5 / (5) 6 
(6) 6 (7) 7 riller. Etter siste rille fell av 
med r m i neste frg i fargerekkefølgen. 
Samtidig som alle m felles av felles 
det også 2 m i hvert hjørne som før.

Montering:
Sy ermene pent til langs 
raglanfellingene og fest alle løse 
tråder. Sy på blomster i livet og langs 
halskanten med ca 1 cm mellomrom

Hekling:
Hekle store og små blomster. De store 
blomstene skal sys på rundt livet + 
3 stk på stripekant nede på kjolen. 
De små blomstene skal sys på rundt 
halskanten + 1 midt på hvert erme. 
Hekle blomster i alle frg. Varier frg midt 
i de store blomstene.   

Brodering: 
Brodér først med en passende frg, 
en blomst av millefleursting midt i en 
stor blomst. Sy så med kontrastfrg et 

stort kryss på tvers av blomsten, og 
et mindre kryss på tvers av det større 
krysset.
Vil du ikke hekle blomster, kan disse 
erstattes med broderte blomster.
Erstatt da de store blomstene med 
en stor millefleurblomst (bruk gjerne 
dobbelt garn i millefleurstingene). 
Brodér en ny og mindre millefleurblomst 
i samme frg skrått i den første 
blomsten. Bytt frg og sy et stort og et 
lite kryss i midten av blomsten. 
De små blomstene kan erstattes med 
en liten millefleurblomst med et stort 
og et lite kryss i kontrastfrg i midten. 

HEKLEDE SMYKKER OG TILBEHØR

Mål:
Liten veske:
Bredde: ca 21 cm
Høyde: ca 10 cm

Belte:
Lengde: ca (70) 80 (90) 100 cm, eller 
ønsket lengde
Bredde: 6 ½ cm.

Armbånd:
Lengde: ca 17 ½ cm, eller ønsket 
lengde.
Bredde: 6 ½ cm.

Halssmykke:
Lengde: ca 160 cm, eller ønsket 
lengde

Fargeforslag:
Frg 1: 4626 Rosa
Frg 2: 3217 Korall
Frg 3: 5012 Lavendel
Frg 4: 9626 Lime
Frg 5: 3811 Perlerosa
Frg 6: 4845 Fresia
Frg 7: 4018 Rød
Frg 8: 7215 Turkis

Garnforbruk:

Armbånd:
50 g alle frg eller rester

Belte:
Frg 1: 100 g
Frg 2 til 8: 50 g eller rester

Liten veske:
Frg 1: 50 g
Frg 2 til 8: 50 g eller rester

Halssmykke:
50 g alle farger eller rester

Tilbehør: 
Små glassperler og paljetter.
Metalltråd: Rosa col. 313 og blå col. 
6030.

Armbånd: 3 små trykknapper
Belte: 3 hekter
Veske: 2 trykknapper

Pinneforslag:
Heklenål: nr 3. 
Heklefasthet: ca 25 fm = 10 cm.

Stor blomst:
Legg opp 5 lm og sett sammen til 
en ring med 1 kjm i første lm. Hekle 
12 fm rundt ringen. Bytt frg og hekle 
neste omg slik: * 1 fm, 2 lm, 2 st, 2 
lm *, gjenta fra * til * i alt 4 ganger = 4 
kronblader. Avslutt med 1 kjm i 1. fm. 

Liten blomst:
Legg opp 5 lm og sett sammen til en 
ring med 1 kjm i første lm. Hekle rundt 
ringen * 2 lm, 2 st, 2 lm, 1 fm *, gjenta 
fra * til * i alt 4 ganger = 4 ”kronblader”.

ARMBÅND
Armbåndet hekles hele tiden med 
Frg 1, men fra 2. rad tas Frg 2, 3 og 4 
med. Det skal ikke hekles med disse 
trådene. De skal ligge ”inne i” arb. 
Dvs. det hekles rundt disse dem. For å 
lage et mønster legges en av trådene 
foran heklenålen når det hekles en 
fm mens det hekles rundt de andre 2 
trådene. Det hekles ”mønster” kun på 
rettsiden. 
Det snues i hver side med 1 lm.
Legg opp 16 lm med Frg 1.
1. Rad: (Vrangen) Beg i 2. m fra nålen 
og hekle 15 fm. 
2. Rad: (Rettsiden) Snu med 1 lm og 
ta nå med Frg 2, 3 og 4 videre slik: 
Hekle 1 fm rundt de 3 trådene, * hekle 
1 fm med Frg 4 foran nålen, hekle 1 
fm rundt de 3 trådene, hekle 1 fm med 
Frg 2 foran nålen, hekle 1 fm rundt de 
3 trådene, hekle 1 fm med Frg 3 foran 
nålen, hekle 1 fm rundt de 3 trådene 
*, gjenta fra * til * raden ut og avslutt 
med 1 fm med Frg 4 foran nålen og 1 
fm rundt de 3 trådene. 
3. Rad: (Vrangen) Snu og hekle 15 fm 
tilbake rundt de 3 trådene. 
Gjenta  2. og 3. rad til arb måler ca 17 
cm, eller til ønsket lengde. 
Hekle 1 omg krepsem rundt hele arb 
med Frg 1 og rosa metalltråd. 
Hekle ca 22 - 24 blomster etter 
forklaring. Ca 8 store og resten små. 
Hekle etter eget frg-ønske eller følg 
denne fordelingen: Store blomster: 2 
Frg 1, 1 Frg 2, 1 Frg 4, 2 Frg 5, 1 Frg 



6 og 1 Frg 8. Varier midtfrg i de store 
blomstene etter egen smak.
Små blomster: Ca 3 Frg 1, 2 Frg 2, 2 
Frg 3, 2 Frg 4, 2 Frg 5, 1 Frg 6, 2 Frg 
7 og 2 Frg 8. 
Brodér og dekorer etter forklaring.
Sy fast trykknappene. 

BELTE 
Beltet kan brukes stramt i livet, eller 
henge løst på hoftene. 
Legg opp og hekle på samme måte 
som til armbånd. Hekle til oppgitt, eller 
ønsket lengde. Hekle 1 omg krepsem 
rundt hele arb med Frg 1 og rosa 
metalltråd.
Hekle ca 50 blomster etter forklaring. 
Ca 18 store og 32 små blomster. 
Hekle etter eget fargeønske eller følg 
denne fordelingen: Store blomster: 4 
Frg 1, 2 Frg 2, 2 Frg 3, 2 Frg 4, 4 Frg 
5, 2 Frg 6 og 2 Frg 8. Varier midtfrg i 
de store blomstene etter egen smak.
Små blomster: 6 Frg 1, 5 Frg 2, 3 Frg 
3, 5 Frg 4, 3 Frg 5, 4 Frg 6, 3 Frg 7 og 
3 Frg 8. 
Beg med å sy fast noen blomster. Da 
er det lettere å se hvilke andre frg 
som passer inn. Konsentrer noen av 
de store blomstene mot midt foran og 
fordel de andre utover. Sy dem fast 
tett i tett, gjerne litt usymetrisk. Det 
skal ikke være helt likt på hver side av 
midt foran. Blomstene skal stort sett 
plasseres på de forreste 15 cm på 
hver side. Det skal ikke være blomster 
bak eller helt ut i sidene.
Brodér og dekorer etter forklaring. Sy 
fast hektene på vrangen, i front slik at 
de ikke blir synlig.

VESKE
Legg opp 52 m med Frg 1. Det 
hekles likt som armbånd, men med 
51 fm. Gjenta videre 2. og 3. rad som 
armbånd til arb måler ca 27 cm. Siste 
rad er på vrangen. 
Hekle 1 omg krepsem rundt hele arb 
med Frg 1 og rosa metalltråd og klipp 
av tråden.

Stropp: 
Hekle en ca 80 ca lang lm-rad med 
Frg 1 og rosa metalltråd. Snu og hekle 
kjm tilbake.

Montering:
Brett inn de nederste 10 cm av arb 
og sy pent sammen fra rettsiden i 
hver side, innenfor krepsem. Vesken 
er nå 10 cm høy og lokket måler 7 
cm i høyden. Sy fast 2 trykknapper 
på baksiden av lokket, ca 2 cm fra 
nederste kant og ca 4 cm inn fra hver 

side.
Sy fast stroppen på innsiden av 
vesken, i hver side av arb. 
Hekle nå ca 30 blomster, ca 10 store 
og 20 små. Hekle etter eget frg-ønske 
eller følg denne fordelingen: 
Store blomster: 2 Frg 1, 2 Frg 1, 1 Frg 
3, 2 Frg 4, 1 Frg 5, 1 Frg 6 og 1 Frg 7. 
Små blomster: 4 Frg 1, 2 Frg 2, 3 Frg 
3, 2 Frg 4, 4 Frg 5, 2 Frg 6, 2 Frg 7 og 
1 Frg 8. 
Blomstene festes til veskens lokk, tett i 
tett. Tettest nederst på lokket. De fleste 
av de store blomstene skal plasseres 
der. 
Det hekles i tillegg 4 store og 8 små 
blomster til å feste til stroppen. 2 
store blomster i Frg 2 og i Frg 6, 2 
små blomster i Frg 1, Frg 3, Frg 2 og 
Frg 5 = 6 doble blomster. Sy 2 og 2 
like blomster fast rundt snoren etter 
forklaring. En stor blomst i hver side ca 
5 cm fra vesken, og 2 små blomster 
over med ca 4 cm mellomrom.

HALSSMYKKE
Hekle en ca 160 cm lm-rad med Frg 
4 sammen med 1 tråd blå metall. Snu 
og hekle kjm tilbake. Når det er heklet 
ca 8 cm hekles en ca 6 cm lang lm-rad 
ut fra denne. Snu og hekle kjm tilbake. 
Det hekles videre ca 6 cm med kjm. 
Hekle nå en ny ca 8 cm lang lm-rad. 
Snu og hekle tilbake med kjm. Fortsett 
å hekle på denne måten og lag nye 
”forgreninger” langs snoren med ca 
6 -10 cm mellomrom til det er i alt ca 
18 – 22 forgreninger. Lengden på hver 
”forgrening” varierer på mellom 3 og 
10 cm.
Det hekles nå ca 45 - 48 doble 
blomster (= 2 like) etter forklaring. 
Ca 14 store og resten små blomster. 
Hekle etter eget frg-ønske eller følg 
denne fordelingen: Store blomster: 3 
Frg 1, 2 Frg 2, 1 Frg 3, 2 Frg 4, 2 Frg 
5, 2 Frg 6, 1 Frg 7 og 1 Frg 8. Varier 
midtfrg i de store blomstene etter egen 
smak.
Små blomster: Ca 6 Frg 1, 4 Frg 2, 3 
Frg 3, 4 Frg 4, 4 Frg 5, 4 Frg 6, 3 Frg 
7 og 3 Frg 8. 

Hekling, brodering og montering av 
blomster:
Velg selv hvilken midtfarge det skal 
være i hver av de store blomstene. 
Hekle både store og små blomster 
med og uten metalltråd. Bruk den frg 
du synes passer og miks og match. 

Montering: 
Armbånd, belte og veske: Sy fast 
blomstene med små sting mellom 

kronbladene slik at de ligger løst og 
vipper litt opp.

Halssmykke og veskestropp: Det 
sys 2 og 2 blomster i samme frg mot 
hverandre slik at alle tråder festes inne 
i blomstene. Bruk de løse trådendene 
til å feste med og sy rundt det hele. 
Fest hver blomst rundt snoren, enten 
i enden, midt på snoren eller ved 
roten av en ”forgrening”. Det festes en 
blomst rundt alle ender. 

Brodering: 
I de små blomstene broderes et 
stort kryss skrått over hele blomsten, 
mellom kronbladene, deretter 
broderes et nytt lite kryss med samme 
frg skrått over dette igjen.
Det broderes først 1 millefleursting 
i de store blomstene fra midten og 
ut i hvert kronblad. Det byttes så frg 
og broderes et stort og et lite kryss 
over millefleurblomsten. Stingene i 
det lille krysset skal sys midt mellom 
millefleurstingene.

Dekorering: 
Pynt til slutt en del av blomstene med 
perler og paljetter.

.



= R på retten, vr på vrangen
= Vr på retten, r på vrangen

= Kast
= 2 m r sammen

= Ta 1 m løs av p, strikk neste m r,
løft den løse m over den strikkede

= 1 kast, ta neste m løs av p, strikk
neste m r, løft den løse m over den
strikkede

= Strikk 2. m på venstre p r bak arb,
strikk den 1. m r og slipp begge m av
venstre p

= R på retten, vr på vrangen med
frg 3 / frg 5

= Strikk 2. m på venstre p r foran arb,
strikk den 1. m r og slipp begge m av
venstre p

= Vr på retten, r på vrangen med
frg 3 / frg 5

= Tom rute. Ingen m

Mønster A 6 m, gjentas

14 m, gjentas
XS

L
6år
XL S

2år
XXS

M
8år

4år

Mønster B

8 m, gjenta

Gjenta

6 m, gjenta

2år
XL

XS
4år

S
6år

M
8år

L
XXS

Erme

Gjenta

Midt foran
Midt på erme

Mønster C



        


