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ALPAKKA SILKE BABY

ALPAKKA SILKE
3
Modell 01

2

Hefte
27 | 10

1310

3 MND–4 ÅR

Design: Olaug Beate Bjelland

Mer eksklusivt blir det ikke:
Nå lanserer vi ALPAKKA SILKE.
Vi har tatt alpakkagarnets
supre egenskaper og kombinert
dette med 30% silke. Garnet er
spunnet for små prinser og
prinsesser, passe varm, passe
sval og myk som ja, silke.
Finn frem dine fineste
strikkepinner!
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ALPAKKA SILKE
3
Modell 02

4

Hefte
27 | 10

1310

6 MND–3 ÅR

Design: Liv Stangeland

ALPAKKA SILKE
3

Hefte
27 | 10

Modell 03

Design: Olaug Beate Bjelland

1310

3 MND–4 ÅR
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MODELL 4a

6

MODELL 4b

MODELL 4b

ALPAKKA SILKE
3
Modell 04a, 04b

Design: Lene Holme Samsøe

Hefte
27 | 10

1310

3–18 MND, 3–24 MND
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ALPAKKA SILKE
3 1/2
Modell 05

8

Hefte
21 | 10

1310

3 MND–4 ÅR

Design: Brit Frafjord Ørstavik
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ALPAKKA SILKE
3
Modell 06

10

Design: Liv Stangeland
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MODELL 01
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Design: Liv Stangeland
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Modell 08

Hefte
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6 MND–3 ÅR

Design: Liv Stangeland
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ALPAKKA SILKE
3
Modell 09

Hefte
27 | 10

1310

67X86 CM

MODELL 05
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Design: Lene Holme Samsøe

MODELL 05
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ALPAKKA SILKE
4
Modell 10

3
Modell 11

Hefte
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3 MND–4 ÅR
Hefte
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3 MND–4 ÅR

Design: Brit Frafjord Ørstavik, Olaug Beate Bjelland
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MODELL 12
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MODELL 12, 03, 12, 12

ALPAKKA SILKE
3
Modell 12

Hefte
27 | 10

1310

3 MND–4 ÅR

MODELL 03

Design: Brit Frafjord Ørstavik
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Nr 1
Dobbelspent babyjakke
Størrelse:
(3) 6 mnd (1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (54) 57 (62) 66 (70) cm
Hel lengde: (26) 30 (34) 38 (42)
cm
Ermelengde: (16) 18 (25) 28 (30)
cm, inkl oppbrett
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Beigemelert 3021: (150) 150 (200)
200 (250) gram
Tilbehør:
4 knapper
Hjelmtvedt K251293
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Strikkefasthet:
26 m rillestrikk, og 27 m glattstrikk
på p nr 3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (168) 176 (190) 200
(214) m på p nr 3. Strikk r frem og
tilbake (= rillestrikk) til arb måler
(14) 17 (21) 23 (27) cm.

Strikk 2 knapphull fra r-siden slik:
Strikk 3 m, fell 3 m som legges
opp igjen på neste p, strikk (14) 14
(16) 16 (18) m, fell 3 m som
legges opp igjen på neste p, strikk
p ut.
Strikk til arb måler (18) 21 (24) 27
(30) cm.
Fell til ermehull slik:
Strikk (46) 48 (51) 53 (56) m, fell
(6) 6 (8) 8 (10) m, strikk (64) 68
(72) 78 (82) m, fell (6) 6 (8) 8 (10)
m, strikk (46) 48 (51) 53 (56) m.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (64) 68 (72) 78 (82) m.
Strikk glattstrikk, og fell til ermehull
i hver side annenhver p 2,1,1 cm =
(56) 60 (64) 70 (74) m.
Strikk til arb måler (24) 28 (32) 36
(40) cm.
Fell de midterste (20) 22 (22) 24
(26) m til nakke, og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 2,1 m. Strikk til arb
måler (26) 30 (34) 38 (42) cm.
Fell de resterende (15) 16 (18) 20
(21) skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, med speilvendt.
Høyre forstykke:
= (46) 48 (51) 53 (56) m.
Strikk og fell til ermehull i siden
som på bakstykke, samtidig når
arb måler (19) 23 (27) 30 (34) cm
strikkes 2 knapphull som før.
Strikk til arb måler (21) 25 (29) 32
(36) cm. Fell de ytterste (13) 13
(14) 14 (15) m mot hals.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p (6,3,2,2,1) 7,3,2,2,1 (7,3,2,2,1)
7,3,2,2,1 (8,3,2,2,1) m.
Strikk til arb måler (26) 30 (34) 38
(42) cm.
Fell av de resterende (15) 16 (18)
20 (21) skulderm.
Venstre forstykke:
Strikk
som
venstre,
men
speilvendt og uten knapphull.
Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) 42 (44) m
på rundp nr 3.
Strikk ca 2 cm vr-bord frem og
tilbake 1 r, 1 vr.
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Fortsett med rillestrikk (= r på alle
p), samtidig som det økes 1 m
innenfor 1. m i hver side. Gjenta
økningene hver 3. cm til i alt (44)
50 (54) 60 (64) m.
Strikk til erme måler (16) 18 (25)
28 (30) cm.
Fell til ermehull i hver side,
annenhver p (4,2,1,1) 4,2,1,1
(5,2,1,1) 5,2,1,1 (6,2,1,1) m i hver
side. Fell de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skulderene.
Hette:
Strikk opp (76) 80 (84) 88 (92) m
langs forkanter og hals, beg og
slutt (13) 13 (14) 14 (15) m inn fra
hver side.
Strikk vr tilbake. Øk 12 m (= 4 m
på hvert forstykke, og 4 m langs
nakke) = (88) 92 (96) 100 (104) m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake til
hetten måler (18) 20 (21) 22 (24)
cm. Sett m over på 2 p.
Legg r-side mot r-side. Strikk 1 m
fra hver p r sm, samtidig som det
felles av.
Montering:
Sy sm ermene. Sy i ermene.
Sy i knapper.

Alpelue
Størrelse:
(3-6) mnd 1-2 (4) år
Garnmengde:
Beigemelert 3021: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpep nr 3

Legg opp (96) 108 (114) m på
strømpep nr 3. Strikk (4) 4 (4½)
cm vr-bord rundt 1 vridd r, 1 vr.
Strikk 1 omg r, samtidig som det
økes jevnt fordelt til (144) 168
(186) m.
Sett 6 merker på omg, med (24)
28 (31) m mellom merkene.

Strikk *4 omg r, samtidig som det
på siste omg felles ved å strikke 2
m r sm etter hvert merke, strikk 3
omg vr, samtidig som det på siste
omg felles ved å strikke 2 m vr sm
etter hvert merke*, gjenta fra *-* i
alt (5) 6 (7) ggr = (84) 96 (102) m.
Strikk
videre
med
samme
inndeling, samtidig som det felles
annenhver omg til det gjenstår 36
m. *Strikk 1 omg uten felling, fell
på neste omg ved å strikke 2 m r
sm omg rundt* = 18 m. Gjenta fra
*-* = 9 m. Klipp av garnet, trekk
tråden gjennom m og fest den
godt.

Nr 2
Tunika
Størrelse:
(6) 9 mnd (1) 2 (3) år
Plaggets mål:
Overvidde: (51) 53 (56) 59 (61) cm
Hel lengde: (32) 34 (38) 42 (44)
cm
Ermelengde: (15) 18 (21) 24 (26)
cm, eller ønsket lengde.
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (100) 100 (150) 150
(200) gram
Tilbehør:
1 knapp

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Heklenål nr 2½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk og 30 m mønster
etter diagram på p nr 3 = 10 cm
1 rille:
1 omg vr, 1 omg r rundt.
2 p r frem og tilbake.

For- og bakstykke:
Legg opp (156) 164 (172) 180
(188) m på rundp nr 3 og strikk 5
omg rillestrikk (1. omg vr).
Sett et merke i hver side med (78)
82 (86) 90 (94) m til hver del.
Strikk glattstrikk til arb måler (19)
20 (23) 24½ (25½) cm, samtidig
som det på siste omg felles 2 m i
hver side (= 1 m på hver side av
merkene). Skift til rundp nr 2½,
strikk 3 omg rillestrikk, (1. omg vr).
Skift til rundp nr 3, og strikk
mønster etter diagram til arb
måler (23) 24 (27) 30 (31) cm, slutt
med flette-p, samtidig som det
felles 8 m i hver side til ermehull (=
4 m på hver side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (68) 72 (76) 80 (84) m.
Strikk mønster etter diagram frem
og tilbake og fell samtidig i hver
side annenhver p 2,1,1 m = (60)
64 (68) 72 (76) m.
Strikk til arb måler (28) 30 (34) 38
(40) cm. Del arb til splitt med (30)
32 (34) 36 (38) m til hver side,
som strikkes ferdig for seg.
Strikk som før til arb måler (30) 32
(36) 40 (42) cm.
Fell (10) 10 (12) 12 (14) m mot
nakken. Fell videre mot nakken
annen hver p 2,1,1 m.
Strikk til arb måler ca (32) 34 (38)
42 (44) cm. OBS! De siste 3 p
strikkes i glattstrikk. Fell av de
resterende (16) 18 (18) 20 (20) m,
samtidig som det felles 2 m jevnt
fordelt over disse m.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (68) 72 (76) 80 (84) m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke.
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Strikk til arb måler (28) 30 (34) 38
(40) cm.
Fell de midterste (14) 14 (18) 18
(22) m til hals, og strikk hver side
ferdig for seg. Fell videre mot
halsen annenhver p 3,2,1,1 m.
Strikk til arb måler ca (32) 34 (38)
42 (44) cm. OBS! De siste 3 p
strikkes i glattstrikk.
Fell av de resterende (16) 18 (18)
20 (20) m, samtidig som det felles
2 m jevnt fordelt over disse m.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (38) 40 (42) 44 (44) m
på strømpep nr 2½. Strikk som
nede på for- og bakstykke. Sett et
merke rundt første og siste m på
omg = merkem.
Skift til strømpep nr 3. Strikk
glattstrikk, samtidig som det økes
1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (3) 2½ (2)
2½ (2) cm til i alt (46) 50 (56) 60
(64) m.
Strikk til erme måler (15) 18 (21)
24 (26) cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 m midt under ermet. Strikk
glattstrikk
frem
og
tilbake,
samtidig som det felles i hver
side,
annenhver
p
(2,1,1,1,1,1,2,2,2,3)
2,2,1,1,1,1,1,2,2,2,3
(2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4)
2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4
(2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4) m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.

Montering:
Sy sm skuldrene.
Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs
halsen på rundp nr 2½.
Strikk 3 p r frem og tilbake.
Fell av litt løst med r m.
Hekle 1 rad fm langs splitten med
heklenål nr 2½, samtidig som det
lages 1 hempe a 6 lm til
knappehull på høyre side.
Sy i ermene.
Sy i knapp.

Strikkefasthet:
40 m mønster- og 27 m glattstrikk
på p nr 3 = 10 cm
Vr-glattstrikk:
Strikk vr på r-siden, r på vr-siden
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r

For- og bakstykke:
Legg opp (138) 144 (156) 166
(180) m på rundp nr 3. Strikk 6 p r
frem og tilbake (= rillestrikk).
Sett et merke i hver side med (34)
36 (38) 40 (44) m til hvert
forstykke og (70) 72 (80) 86 (92) m
til bakstykke.
Sett merketråd rundt 27 m, 5 m inn
fra beg og slutten på p, og (2) 4 (6)
8 (11) m inn fra hver side på
bakstykke = 4 merketråder.
Strikk 1 p r fra vr-siden, samtidig
som
det
økes
innenfor
merketrådene som 1. p i
diagrammet viser = (190) 196
(208) 218 (232) m.
Beg på 2. p i diagrammet, og strikk
slik:

Nr 3
Jakke med flettemønster
Størrelse:
(3) 6 mnd (1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (52) 54 (60) 64 (68) cm
Hel lengde: (26) 30 (34) 38 (42)
cm
Ermelengde: (13) 15 (21) 24 (26)
cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Lys blå 6511: (150) 150 (150) 200
(200) gram
Tilbehør:
(5) 5 (5) 6 (6) knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
6

Strikk diagram A over 1. og 3.
merketråd, diagram B over 2. og
4. merketråd, de øvrige m strikkes
i vr-glattstrikk innenfor 1 kantm i
hver side.
Strikk med denne inndelingen til
arb måler (16) 20 (23) 26 (29) cm.
Del arb ved sidemerkene, og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (96) 98 (106) 112 (118) m.
Strikk med samme inndeling til arb
måler (26) 30 (34) 38 (42) cm.
Fell av, samtidig som det felles
som vist på siste p i diagrammet =
(70) 72 (80) 86 (92) m.

Høyre forstykke:
= (47) 49 (51) 53 (57) m.
Strikk som bakstykke til arb måler
(21) 25 (29) 32 (36) cm. Fell i beg
på hver p fra r-siden til hals
(5,6,4,3,2) 5,6,4,3,2 (5,6,4,3,2)
5,6,4,3,2,2
(5,6,4,3,2,2,2)
m,
samtidig som det felles som vist
på siste p i diagrammet = (27) 29
(31) 31 (33) m. Strikk til arb måler
(26) 30 (34) 38 (42) cm.
Fell av de resterende m, samtidig
som det felles som vist på siste p i
diagrammet.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre, men speilvendt.
Fell til hals fra vr-siden.
Ermer:
Legg opp (38) 40 (42) 44 (46) m
på rundp nr 3.
Strikk 6 p r frem og tilbake (=
rillestrikk).
Sett en merketråd rundt de
midterste 20 m. Strikk 1 p r fra vrsiden, samtidig som det økes
innenfor merketråden som vist på
1. p i diagram A = (48) 50 (52) 54
(56) m.
Strikk mønster etter diagram A
over merketråden, beg på 2. p i
diagrammet, de øvrige m strikkes i
vr-glattstrikk innenfor 1 kantm i
hver side.
Strikk med denne inndeling,
samtidig som det økes 1 m,
innenfor kantm i hver side hver (1)
1 (2) 2 (1½) cm til i alt (64) 68 (70)
76 (82) m.
Strikk til erme måler (13) 15 (21)
24 (26) cm, eller ønsket lengde.
Fell av, samtidig som det felles
som vist på siste p i diagrammet =
(54) 58 (60) 66 (72) m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skulderene.
Høyre forkant gutt:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs
forstykke på p nr 3. M-tallet må
være delelig med 4 m.
Strikk 7 p vr-bord (1. p = vr-siden)
slik: 1 kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kantm.
Fell av med r og vr m.

Venstre forkant gutt:
Strikk som høyre, men med (5) 5
(5) 6 (6) knapphull jevnt fordelt på
3. p. det øverste og nederste ca 3
m inn fra hver side.
Knapphull: Fell 2 m som legges
opp igjen på neste p.
Halskant:
Strikk opp m langs halsen som på
forkant, men beg og slutt midt på
forkantene.
Strikk ca (6) 6½ (7) 7½ (8) cm vrbord (1. p = r-siden når kraven
brettes utover) slik: 1 kantm, 2 r,
*2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*, slutt med
1 kantm.
Fell løst av med r m fra r-siden,
gjerne med en tykkere p.
Sy sm ermene og sy i ermene. Sy
i knapper.

Lue
Størrelse:
(3-6) mnd 1 (2-4) år
Garnmengde:
Lys blå 6511: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Liten rundp nr 2½ og 3

Legg opp (96) 108 (120) m på liten
rundp nr 2½, og strikk (8) 9 (10)
cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Alle mål tas fra midt på vr-borden.
Vr-borden brettes dobbel utover.
Vend arb med vr-siden ut.
Skift til liten rundp nr 3.
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Strikk *2 vr, diagram A (lue 6 m
etter økning)*, gjenta fra *-* omg
rundt = (128) 144 (160) m. Strikk
med denne inndeling til arb måler
ca (14) 16 (18) cm, og fell som vist
på siste omg i diagrammet = (96)
108 (120) m.
Fell slik: Strikk 2 r sm omg rundt.
Strikk 2 omg uten felling. Strikk 2 r
sm omg rundt = (24) 27 (30) m.
Strikk 1 omg uten felling.
Klipp av tråden, trekk den gjennom
de resterende m og fest tråden
godt.
(3-6) 12 mnd:
Øreklaffer: Legg opp (16) 18 m på
p nr 3, strikk r frem og tilbake (=
rillestrikk) til arb måler 2½ cm. Fell
ved å strikke 2 r sm innenfor 1 m i
hver side. Gjenta fellingene
annenhver p til det gjenstår 4 m.
Strikk snor over disse 4 m slik:
Strikk 1 p r, skyv m tilbake på p,
stram garnet, og strikk r, hele tiden
fra samme side.
Strikk til snoren måler ca (20) 23
(26) cm. Fell av.
Strikk en øreklaff til på samme
måte.
Brett vr-borden utover.
Sy øreklaffene til luen under vrborden, ca 6-8 cm avstand fra
hverandre midt bak.
Lag en dusk og sy fast i toppen.

Nr 4A
Sparkebukse
Størrelse:
(3) 6 (9-12) 18 mnd
Plaggets mål:
Overvidde: (47) 51 (53) 58 cm
Benlengde: (18) 22 (26) 30 cm
Hel lengde: (52) 59 (66) 72 cm
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Beigemelert 3021: (150) 150 (200)
200 gram
Tilbehør:
4 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m mønster på p nr 3 = 10 cm

Legg opp (50) 52 (54) 56 m på
strømpep nr 2½, og strikk 4 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 3 og strikk 1
omg r, samtidig som det økes
jevnt fordelt til (60) 60 (66) 66 m.
Strikk diagram B rundt. Øk 1 m på
hver side av omg første m hver (2)
2 (3) 3 cm i alt (6) 7 (6) 7 ggr =
(72) 74 (78) 80 m.
Når arb måler (18) 22 (26) 30 cm
felles omg 1. m = (71) 73 (77) 79
m.

Sett m på en hj.p. Strikk et ben til
på samme måte.
Sett delene inn på rundp nr 3 og
strikk rundt over alle m, samtidig
som det legges opp (11) 13 (13)
15 kilem mellom benene = (164)
172 (180) 188 m.
Omg beg midt bak (midterste kilem). Fortsett med diagram B, men
strikk kilem i glattstrikk.
Pass på at mønsteret er likt på
hver side av kilem.
Fell i kilem slik: (5) 6 (7) 8 r, 2 r
sm, strikk til 1 m før de neste
kilem, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den
løse m over, (9) 11 (13) 15 r, 2 r
sm, strikk til 1 m før de neste
kilem, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den
løse m over, (4) 5 (6) 7 r.
Gjenta fellingene hver 4. omg med
2 m mindre mellom fellingene i alt
(5) 6 (6) 7 ggr = (144) 148 (156)
160 m.
Str 6 og 18 mnd: Ta 2 m løs av, 1
r, trekk de løse m over midt foran
og midt bak.
Alle str: = (144) 144 (156) 156 m.
Strikk til arb måler (20) 21 (23) 24
cm fra sammenføyningen.
Strikk buksen høyere bak slik:
Strikk 24 m, vend, 1 kast, strikk 48
m, *vend, 1 kast, strikk til 6 m før
forrige vending*. Gjenta fra *-* til
der er vendt i alt 4 ggr i hver side.
Fortsett rundt over alle m,
samtidig som kastene strikkes sm
med neste m for å unngå hull,
samtidig som det felles jevnt
fordelt til (120) 132 (144) 150 m.
Skift til rundp nr 2½, strikk 1 omg
vr, 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r.
Skift til rundp nr 3 og strikk
diagram A, til arb fra kilem måler
(24) 26 (28) 30 cm.
Sett et merke i hver side med (60)
66 (72) 75 m til hver del.
Fell 6 m i hver side til ermehull (3
m på hver side av merkene), og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (54) 60 (66) 69 m.
Klipp av garnet og beg i siden.
Fortsett med diagram A, og fell til
ermehull i hver side, annenhver p
(3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1 (3,2,2,1,1)
3,2,2,1,1 m = (38) 44 (48) 51 m.
Når ermehullet måler (8) 9 (10) 10
cm, settes de midterste (24) 26
(28) 29 m på en hj.p til nakke og
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hver side strikkes ferdig for seg.
Strikk til arb måler (52) 59 (66) 72
cm.
Skift til p nr 2½ og strik 6 p vr-bord
1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Forstykke:
= (54) 60 (66) 69 m.
Strikk og fell som på bakstykke til
ermehullet måler (6) 7 (8) 8 cm.
Sett de midterste (12) 14 (16) 17
m på en hj.p til hals, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
halsen,
annenhver p 2,2,1,1 m.
Strikk til arb måler (52) 59 (66) 72
cm.
Skift til p nr 2½ og strikk 6 p vrbord 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Sy sm i skrittet.
Ermekant:
Strikk opp ca (67) 71 (77) 77 m
langs ermehullet. M-tallet må være
delelig med 2+1.
Strikk 5 p vr-bord frem og tilbake
(1.p = vr-siden) slik: 1 kantm, *1
vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1
vr, 1 kantm, samtidig som det på
2. p strikkes et knapphull på
forstykket, 3 m fra kanten.
Knapphull: Fell 2 m, som legges
opp igjen på neste p.
Kant langs nakke:
Strikk opp ca (41) 43 (45) 47 m, og
strikk vr-bord som ermekant.
Halskant:
Strikk opp ca (47) 49 (51) 53 m, og
strikk vr-bord som ermekant, men
med et knapphull i hver side, 3 m
fra kanten.
Sy i knapper.

Skift til rundp nr 3. Strikk diagram
A innenfor 1 kantm i hver side til
arb måler ca (12) 14 (16) 18 (20)
cm, slutt med helt mønster.
Skift til rundp nr 2½. Strikk 4 p r
som diagrammet viser.
Skift til rundp nr 3. Strikk diagram
B til arb måler (15) 17 (19) 21 (23)
cm.
Fell til ermehull på neste p fra rsiden: Strikk (29) 32 (34) 37 (39)
m (= høyre forstykke), fell (7) 7 (9)
9 (11) m, strikk (65) 71 (75) 81
(85) m (= bakstykke), fell (7) 7 (9)
9 (11) m, strikk (29) 32 (34) 37
(39) m (= venstre forstykke).
Legg arb til side og strikk ermer.

Babylue
Størrelse:
(3) 6 (9) 12 mnd
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Beigemelert 3021: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 3

Nr 4B

Strikkefasthet:
27 m mønster på p nr 3 = 10 cm

Babyjakke

Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r

Legg opp (77) 83 (89) 95 m på
rundp nr 2½. Strikk 9 p frem og
tilbake slik: (1. p = vr-siden) 1
kantm, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra ** p ut, slutt med 1 kantm.
Skift til rundp nr 3, strikk diagram
B innenfor 1 kantm i hver side til
arb måler (10) 12 (13) 14 cm.
Fell (27) 30 (30) 33 m i hver side,
og strikk (6½) 7 (7) 7½ cm
diagram A over de resterende (23)
23 (29) 29 m. Fell 1 m i hver side,
gjenta fellingene hver 4. p til
midtstykket måler samme lengde
som sidestykkene.
Sett m på en hj.p.

Størrelse:
(3) 6 (12) 18 (24) mnd
Plaggets mål:
Overvidde: (51) 56 (59) 64 (68) cm
Hel lengde: (26) 29 (32) 36 (36)
cm
Ermelengde: (15) 17 (19) 21 (23)
cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Beigemelert 3021: (100) 100 (150)
150 (150) gram
Tilbehør:
(5) 5 (6) 6 (6) knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m mønster på p nr 3 = 10 cm
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r

For- og bakstykke:
Legg opp (137) 149 (161) 173
(185) m på rundp nr 2½.
Strikk 9 p vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden), 1 kantm, 1
vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* slutt
med 1 kantm.
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Ermer:
Legg opp (40) 42 (42) 46 (48) m
på strømpep nr 2½. Strikk 7 omg
vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 3.
Strikk (1) 2 (2) 1 (2) r, diagram A
omg rundt, slutt med (0) 1 (1) 0 (1)
r, samtidig når arb måler 3 cm,
økes det 1 m på hver side av omg
første m. Gjenta økningene hver
(1½) 1½ (1½) 1½ (2) cm i alt (7) 9
(9) 10 (9) ggr = (54) 60 (60) 66
(66) m. De økte m strikkes med
mønster etter hvert som det økes.
Strikk til arb måler ca (12) 14 (16)
18 (20) cm, eller 3 cm før ønsket
lengde, slutt med helt mønster.
Skift til strømpep nr 2½ og strikk 1
omg r, 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr
som diagrammet viser.

Skift til strømpep nr 3. Strikk
diagram B, pass på at mønster B
passer over mønster A.
Strikk til arb måler ca (15) 17 (19)
21 (23) cm, slutt med samme omg
som på for- og bakstykke.
Fell (7) 7 (9) 9 (11) m midt under
erme. Legg arb til side.
Strikk et erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn over de felte m på
for- og bakstykke på rundp nr 3 =
(217) 241 (245) 269 (273) m.
Strikk diagram B som m viser,
men strikk 2 m sm ved hver
sammenføyning = (213) 237 (241)
265 (269) m. De sammenstrikkede
m = merkem, og strikkes vr på rsiden og r på vr-siden.
Mønstret må være likt på hver side
av merkem.
Fell til raglan på hver side av
merkem fra r-siden slik: Strikk til 2
m før merkem, 2 r sm, 1 vr (=
merkem), ta 1 r løs av, 1 r, trekk
den løse m over.
Gjenta fellingene annenhver p i alt
(14) 16 (17) 19 (20) ggr = (101)
109 (105) 113 (109) m.
Fell til raglan ytterligere 4 ggr,
samtidig som det felles 3 m i beg
av hver p. Sett m på en hj.p.
Montering:
Sy sm under ermene.
Høyre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs høyre
forstykke på p nr 2½.
Strikk 9 p vr-bord som på for- og
bakstykke. Fell av med r og vr m.
Venstre forkant:
Strikk som høyre, men på 4. p
strikkes (5) 5 (6) 6 (6) knapphull
jevnt fordelt. Det nederste 2 m fra
oppleggskant, det øverste i
halskanten som strikkes til slutt.
Knapphull: Fell 2 m som legges
opp igjen på neste p.
Halskant:
Strikk opp ca (91) 95 (95) 101
(101) m langs halsringningen på p
nr 2½. Strikk 5 p vr-bord frem og
tilbake som på forkanter. Husk det
siste knapphullet midt på kanten.
Fell av med r og vr m.
Sy i knapper.

Babysokker
Størrelse:
0-3 mnd
Garnmengde:
Beigemelert 3021: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 2½
Strikkefasthet:
28 m mønster på p nr 2½ = 10 cm
1 rille = 2 p r

Legg opp 48 m på rundp nr 2½.
Strikk 6 p r frem og tilbake = riller.
Strikk 12 omg diagram A.
Sett de ytterste 17 m i hver side på
en hj.p. Strikk i alt 10 riller over de
resterende 14 m til midtstykke.
Strikk ytterligere 4 p r, samtidig
som det felles 1 m i beg av hver p
= 10 m. Klipp av garnet.
Strikk over 17 m på hj.p i den ene
siden, strikk opp 12 m langs den
ene siden av midtstykke, strikk
over de midterste 10 m, strikk opp
12 m langs den andre siden av
midtstykket, strikk over de siste 17
m på hj.p = 68 m.
Strikk 12 p r frem og tilbake = 6
riller.
Strikk såle over de 12 midterste m,
samtidig som sidene strikkes sm
slik:
Sett et merke midt på = midtm.
Strikk r til 5 m forbi midtm, strikk 2
vridd r sm, *vend, strikk 11 r, strikk
2 r sm*, gjenta fra *-* til det
gjenstår 22 m. Fell av.
Strikk en sko til på samme måte.
Montering:
Sy sm rundt hæl og sømmen bak
på skoen.
Tvinn en snor og trekk gjennem i
passende høyde.

Nr 5
Rillestrikket jakke
Størrelse:
(3) 6 mnd (1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (50) 54 (60) 64 (66) cm
Hel lengde: Ca (24) 26 (31) 34
(40) cm
Ermelengde: (13) 15 (21) 24 (26)
cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Gråmelert 1042: (200) 200 (250)
250 (300) gram
Tilbehør:
(5) 5 (6) 6 (7) knapper
Hjelmtvedt K240743
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½
Heklenål nr 3½
Strikkefasthet:
21 m rillestrikk med dobbelt garn
på p nr 3½ = 10 cm
Rillestrikk frem og tilbake:
Strikk r på alle p
Rillestrikk rundt:
Strikk 1 omg vr, 1 omg r.
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For- og bakstykke:
Legg opp (109) 117 (131) 139
(143) m med dobbelt garn på
rundp nr 3½, og strikk rillestrikk (1.
p = vr-siden) frem og tilbake.
På neste p strikkes 1 knapphull på
venstre forstykke slik:
Fra vr-siden: Strikk 1 vridd r, 2 r
sm, 2 kast, 2 r sm, på neste p
strikkes 1 r foran og bak i kastet.
Fra r-siden: Strikk til det gjenstår 5
m, strikk 2 vridd r sm, 2 kast, 2 r
sm 1 r, på neste p strikkes 1 r
foran og bak i kastet.
Gjenta knapphullet med ca (5) 5½
(5½) 6 (6) cm mellomrom i alt (5) 5
(6) 6 (7) ggr.
Strikk til arb måler (16) 17 (20) 22
(27) cm, fell til ermehull slik:
Strikk (25) 27 (31) 33 (34) m =
høyre forstykke, fell 6 m, strikk
(47) 51 (57) 61 (63) m =
bakstykke, fell 6 m, strikk (25) 27
(31) 33 (34) m = venstre forstykke.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (26) 30 (30) 34 (34) m
med dobbelt garn på rundp nr 3½,
og strikk 3 cm vr-bord frem og
tilbake slik: (1. p = vr-siden) Strikk
1 kantm r, 1 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta
fra *-*, slutt med 2 r, 1 vr, 1 kantm
r.
Fortsett med rillestrikk, samtidig
som det økes 1 m i hver side
innenfor 1 m i hver side, hver (3.)
4. (2½.) 3. (2½.) cm til i alt (32) 36
(46) 48 (52) m.
Fell 4 m i hver side.
OBS! Slutt fra samme p som på
for- og bakstykke.
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling/bærestykke:
Strikk ermene inn over de felte m
på for- og bakstykke = (145) 161
(195) 207 (219) m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Fell til raglan fra r-siden slik:
*Strikk til det gjenstår 3 m før
merket, strikk 2 vridd r sm, 2 r, 2 r
sm*, gjenta fra *-*, strikk p ut = 8
m felt.
Gjenta fellingene annenhver p i alt
(3) 4 (7) 7 (8) ggr.

Strikk 3 p, på neste p felles slik:
Strikk (5) 4 (5) 6 (7) r, *2 r sm, 8 r*,
gjenta fra *-* til det gjenstår (6) 5
(4) 5 (8) m, strikk 2 r sm, (4) 3 (2)
3 (6) r.
Gjenta fellingene, men med 1 m
mindre mellom fellingene på hver
4. p i alt 3 ggr, og hver 6. p 1
gang.
Samtidig som det på neste p fra rsiden felles det til hals for str (3) 6
mnd (1) år slik: Fell til hals i hver
side annenhver p 4,3,3 m.
Str 2 (4) år: Strikk (2) 4 p, fell til
hals i hver side annenhver p
4,3,3,2 m.
Fell av.
Montering:
Sy sm ermene.
Sy sm under ermene.
Sy i knapper.
Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs
halsen med dobbelt garn på p nr
4.
Fell av med r m.
Hekle en rad krepsem med
dobbelt garn og heklenål nr 4,
passe stramt langs hver forkant.

Bukse
Størrelse:
(3) 6 mnd (1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Livvidde: (47) 48 (56) 58 (60) cm
Stussvidde: (48) 50 (58) 60 (62)
cm
Benlengde: (18) 22 (28) 34 (38)
cm, eller ønsket lengde
Garnmengde:
Gråmelert 1042: (100) 100 (150)
200 (200) gram

11

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Tilbehør:
2 cm bred elastikk
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Beg øverst i livet.
Legg opp (126) 130 (150) 158
(162) m på rundp nr 2½.
Strikk 2½ cm glattstrikk rundt, 1
omg vr til brettekant, 2½ cm
glattstrikk.
Sett et merke i hver side med (63)
65 (75) 79 (81) m til hver del. Sett
et merke rundt 1 m midt foran og
bak.
Skift til rundp nr 3 og fortsett rundt
i glattstrikk, samtidig som buksen
strikkes høyere bak slik:
Beg ved merkem midt bak, strikk 9
m, vend, ta 1 kast på p og strikk
17 vr tilbake. Vend, ta 1 kast på p
og strikk 8 m mer for hver gang i
alt (4) 4 (5) 5 (5) ggr på hver side
av merket, samtidig som kastet
strikkes sm med etterfølgende m
(for å unngå hull). Fortsett rundt
over alle m samtidig som det
økes 1 m på hver side av merkem
midt bak hver 3 cm i alt (2) 3 (3) 2
(3) ggr = (130) 136 (156) 162
(168) m.
Når arb fra brettekanten midt foran
måler (15) 16 (18) 19 (20) cm,
økes 1 m på hver side av merkem
både foran og bak annenhver omg
i alt 5 ggr = (150) 156 (176) 182
(188) m.
Del arb midt foran og bak med
(75) 78 (88) 91 (94) m til hvert
ben.
Strikk hvert ben ferdig for seg.
Strikk glattstrikk rundt, og fell på
innsiden av benet slik: 1 r, 2 r sm,
strikk til 2 m gjenstår på omg, ta 1
m løs av, 1 r, trekk den løse m
over.
Fell på den måten hver (4.)
vekselvis 4. og 5. (hver 5.) 6. (6.)
omg til (41) 46 (50) 57 (58) m.
Strikk videre uten fellinger til benet
måler oppgitt, eller ønsket lengde.
Reguler m-tallet på siste omg til
(40) 44 (48) 52 (56) m
Skift til strømpep nr 2½ og strikk 3
cm vr-bord 2 r, 2 vr. Fell av. Strikk
det andre benet på samme måte.

Montering:
Brett belegget mot vr-siden, og sy
til med løse sting.
Trekk elastikk i livet.

Sokker
Hals

Størrelse:
(3) 6 mnd (1) 2 (4) år

Størrelse:
(3) 6 mnd (1) 2 (4) år

Garnmengde:
Gråmelert 1042: 50 gram

Garnmengde:
Gråmelert 1042: 50 gram

Veiledende pinner:
Strømpep nr 3½

Veiledende pinner:
Rundp nr 3½

Legg opp (84) 88 (92) 96 (100) m
med dobbelt garn på rundp nr 3½,
og strikk (8) 8 (10) 10 (12) cm vrbord rundt 2 r, 2 vr.
Del arb i hver side slik: Strikk (20)
21 (22) 23 (24) m, fell 2 m, strikk
(40) 42 (44) 46 (48) m (=
forstykke), fell 2 m, strikk ((20) 21
(22) 23 (24) m, klipp av tråden.
Forstykke:
= (40) 42 (44) 46 (48) m.
Strikk (6) 8 (8) 10 (10) cm
glattstrikk frem og tilbake innenfor
2 kantm i hver side som hele tiden
strikkes r.
Slutt med 3 riller.
Fell av.
Bakstykke:
Strikk som forstykke.

Legg opp (24) 28 (32) 36 (40) m
med dobbelt garn på strømpep nr
3½, og strikk (6) 8 (10) 11 (11) cm
vr-bord rundt 2 r, 2 vr, på siste
omg felles 4 m jevnt fordelt.
Strikk (3) 3 (3½) 4 (4) cm
glattstrikk frem og tilbake til hæl,
over de bakerste (10) 12 (14) 16
(18) m.
Fell til hæl slik: Strikk (7) 9 (10) 11
(12) m. Vend, og ta 1. m løst av,
strikk (3) 5 (5) 5 (5) m, vend.
*Strikk til 1 m før ”hullet” = forrige
vending, strikk to m sm, strikk 1 m,
vend*. Gjenta fra *-* til alle m fra
hælen er strikket. Resten av
sokken strikkes rundt i glattstrikk.
Plukk opp m langs hælen, ca 2 m
pr 3 p. Fell på annenhver omg på
hver side av de (10) 12 (14) 16
(18) vrist-m slik: Strikk til det
gjenstår 2 m før vrist-m, strikk 2 m
vridd r sm, strikk vrist-m. Strikk 2
m r sm. Gjenta fellingen på
annenhver omg til det gjenstår
(20) 24 (28) 32 (36) m. Fortsett
uten felling til foten måler (5) 7 (9)
11 (13) cm. Sett et merke i hver
side med like mange m mellom.
Strikk til det gjenstår 3 m før
merket. *strikk 2 vridd r sm, 2 r, 2 r
sm*. Gjenta fra *-* ved neste
merke. Fell på denne måten
annenhver omg 3 ggr. Fell videre
på hver omg til det gjenstår 8 m.
Trekk tråden gjennom m og fest
den godt.
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Lue med øreklaffer
Størrelse:
(3) 6 mnd (1) år
Garnmengde:
Gråmelert 1042: 50 gram
Veiledende pinner:
Liten rundp og strømpep nr 3½

Beg i toppen.
Legg opp (8) 10 (13) m med
dobbelt garn på strømpep nr 3½,
og strikk rillestrikk frem og tilbake.
Strikk 1 p r, på neste p økes (7) 10
(12) m jevnt fordelt = (15) 20 (25)
omg.
Sett 4 merker slik: Strikk (3) 4 (5)
r, sett et merke, (3) 4 (5) r, sett et
merke, (3) 4 (5) r, sett et merke,
(3) 4 (5) r, sett et merke, (3) 4 (5)
r.
Strikk ytterligere 2 p r.
Øk ved å strikke foran og bak i 1
m.
Øk på neste p slik: Øk1 m, *strikk
til 1 m før merketråden, øk 1 m i
hver av den neste 2 m*,
Gjenta fra *-* p ut, øk 1 m i siste
m.
Gjenta økningene på 4. hver p til i
alt (65) 70 (75) m.
Strikk til arb måler ca (15) 16 (17)
cm.
Fell fra r-siden slik: Fell (8) 9 (10)
m, sett de neste 14 på en hj.p (=
øreklaff), fell de neste (21) 24 (27)
m, sett de neste 14 på en hj.p, fell
de siste (8) 9 (10) m.

Strikk r frem og tilbake over
øreklaffens m, samtidig som det
strikkes 2 m sm innenfor 1 m i
hver side hver 4. p 2 ggr, strikk 3 p
uten felling.
Fell på neste p slik: 1 r, 2 r sm, 1 r,
2 r sm, 1 r, 2 r sm, 1 r.
Strikk 1 p r tilbake.
Fell på neste p slik: 1 r, 2 r sm, 1 r,
2 r sm, 1 r = 5 m.
Strikk snor i glattstrikk over disse
m slik:
Strikk 1 p r, skyv m tilbake på p,
stram garnet, og strikk r, hele tiden
fra samme side.
Strikk til snoren måler 20-25 cm.
Fell av.
Strikk den andre øreklaffen på
samme måte.
Montering:
Sy sm luen midt bak.
Lag en dusk, sy den fast i toppen.

Lue uten øreklaffer
Størrelse:
(1) 2 (4) år
Garnmengde:
Lys gråmelert 1042: 100 gram
Veiledende pinner:
Liten rundp og strømpep nr 3½

Nr 6
Kjole
Størrelse:
(6) 9 mnd (1) 2 (3) år

Legg opp (76) 80 (84) m med
dobbelt garn på rundp nr 3½, og
strikk 10 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Strikk riller (=1 omg r, 1 omg vr) til
arb måler (17) 17 (18) cm.
Samtidig som m-tallet på 1. omg
reguleres til (80) 80 (88) m.
På neste r omg felles slik: Strikk *6
r, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg rundt
= (70) 70 (77) m.
Strikk 3 omg uten felling.
*Fell slik: Strikk *5 r, 2 r sm*,
gjenta fra *-* omg rundt = (60) 60
(66) m.
Strikk 3 omg uten felling*.
Gjenta fra *-* med 1 m mindre
mellom fellingene til det gjenstår
(30) 30 (33) m.
Strikk 2 r sm omg rundt.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, og fest den godt.
Montering:
Lag en dusk og fest i toppen.

Plaggets mål:
Overvidde: (50) 53 (56) 59 (61) cm
Hel lengde: (38) 41 (43) 48 (52)
cm
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Lys rosa 3911: (100) 100 (100)
150 (150) gram
Hvit 1002: 50 gram alle str, eller
rest til kanter
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Heklenål nr 2
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk og 30 m mønster
etter diagram på p nr 3 = 10 cm
1 rille: 1 omg r, 1 omg vr rundt.
2 p r frem og tilbake.
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For- og bakstykke:
Legg opp (172) 184 (196) 208
(220) m på rundp nr 2½, strikk 6
omg glattstrikk og 1 omg vr til
brettekant. Alle mål tas fra her.
Skift til rundp nr 3 og strikk
glattstrikk til arb måler (25) 28 (29)
33 (36) cm.
Sett et merke i hver side med (86)
92 (98) 104 (110) m til hver del.
*Strikk (29) 30 (31) 32 (33) m, 2 r
sm (14) 16 (18) 20 (22) ggr, strikk
til merke*, gjenta fra *-*. Etter
felling (72) 76 (80) 84 (88) m til
hver del.
Strikk glattstrikk og mønster etter
diagram over de 30 midterste m
på for- og bakstykke slik: *Strikk
(21) 23 (25) 27 (29) m glattstrikk,
mønster etter diagram over 30 m,
strikk glattstrikk til merke*, gjenta
fra *-*.
Strikk til arb måler (29) 31 (32) 36
(39) cm. Fell (6) 6 (8) 8 (8) m i
hver side til ermehull (= (3) 3 (4) 4
(4) m på hver side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (66) 70 (72) 76 (80) m
Strikk glattstrikk og mønster etter
diagram frem og tilbake og fell i
hver side annenhver p 2,1,1 m =
(58) 62 (64) 68 (72) m.
Strikk til arb måler (35½) 38½
(40½) 45½ (49½) cm, samtidig
som det på siste p felles 4 m jevnt
fordelt over de 30 midterste m =
(54) 58 (60) 64 (68) m.
Strikk riller over de midterste (34)
36 (38) 42 (44) m, de øvrige m
strikkes i glattstrikk til arb måler
(37) 40 (42) 47 (51) cm. Fell av de
midterste (24) 26 (28) 32 (34) m til
nakke, og hver side strikkes ferdig
for seg.
Strikk frem og tilbake i glattstrikk
og 5 m i rillestrikk mot nakken
samtidig som det felles etter
rillem annenhver p 1,1 m. Strikk til
arb måler (38) 41 (43) 48 (52) cm.
Fell av de resterende (13) 14 (14)
14 (15) skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Forstykke:
= (66) 70 (72) 76 (80) m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke.
Strikk til arb måler (33½) 36½
(37½) 42½ (46½) cm, samtidig
som det felles 4 m jevnt fordelt
over de 30 midterste m på siste p
= (54) 58 (60) 64 (68) m.
Strikk glattstrikk og riller over de
midterste (32) 34 (36) 40 (42) m.
Strikk til arb måler (35) 38 (39) 44
(48) cm. Fell av de midterste (22)
24 (26) 30 (32) m til hals, og hver
side strikkes ferdig for seg.
Strikk frem og tilbake i glattstrikk
og 5 m i rillestrikk mot halsen
samtidig som det felles etter
rillem annenhver p 1,1,1 m. Strikk
til arb måler (38) 41 (43) 48 (52)
cm. Fell av (8) 9 (9) 9 (10) mot
skulder. Strikk 1 cm rillestrikk frem
og tilbake over de resterende 5 m
= kant. Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Montering:
Brett brettekanten nede mot vrsiden og sy til med løse sting. Sy
sm skuldrene.
Heklet kant:
Hekle 1 omg fm med heklenål nr 2
og hvit rundt erme. Hekle viftekant
rundt ermehull og rundt rillekant i
halsen slik: Fest tråden med 1 kjm,
*hopp over 2 m, 7 st i neste m,
hopp over 2 m, 1 kjm i neste m*.
Gjenta fra *-* raden ut, og hopp
over 3 m noen ggr, slik at ikke
kanten bølger seg. Avslutt med 1
kjm. Se foto

Nr 7
Jakke i vr-glattstrikk
Størrelse:
(6 mnd) 9 mnd (1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (52) 56 (60) 62 (64) 66
cm
Hel lengde: (26) 28 (31) 34 (37) 40
cm
Ermelengde: (15) 18 (21) 24 (26)
28 cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Lys beigemelert 3021: (100) 100
(100) 150 (150) 200 gram
Hvit 1002: 50 gram, eller rest alle
str
Tilbehør:
3 knapper
Hjelmtvedt K241181
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Heklenål 2½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Vr-glattstrikk: Vr på r-siden, r på
vr-siden
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r
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For- og bakstykke:
Legg opp (136) 148 (156) 162
(168) 172 m med lys beigemelert
på rundp nr 2½ og strikk 3 p r frem
og tilbake (1. p = vr-siden).
Skift til rundp nr 3 og strikk vrglattstrikk til arb måler (17) 18
(20) 22 (24) 26 cm.
Sett et merke i hver side med (70)
76 (80) 82 (86) 88 m til bakstykke
og (33) 36 (38) 40 (41) 42 m til
hvert forstykke.
Fell 6 m i hver side til ermehull (=
3 m på hver side av merkene), og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (64) 70 (74) 76 (80) 82 m
Strikk vr-glattstrikk frem og
tilbake og fell i hver side
annenhver p 2,1,1 m = (56) 62
(66) 68 (72) 74 m.
Strikk til arb måler (24) 26 (29) 32
(35) 38 cm. Sett de midterste (20)
22 (24) 26 (28) 28 m på en hj.p til
nakke, og strikk hver side ferdig
for seg. Fell videre mot nakken
annenhver p 2,1,1 m.
Strikk til arb måler ca (26) 28 (31)
34 (37) 40 cm.
Fell av de resterende (14) 16 (17)
17 (18) 19 m.
Strikk den andre siden på samme
måte men speilvendt.
Høyre forstykke:
= (30) 33 (35) 37 (38) 39 m
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke = (26) 29 (31) 33 (34)
35 m.
Strikk til arb måler (22) 24 (27) 29
(32) 35 cm.
Sett (5) 6 (7) 9 (9) 9 m mot
forkanten på en hj.p til hals.
Fell annenhver p mot halsen
3,2,1,1 m. Strikk til arb måler ca
(26) 28 (31) 34 (37) 40 cm.
Fell av de resterende (14) 16 (17)
17 (18) 19 m.
Venstre forstykke:
Strikkes
som
høyre,
speilvendt.

Skift til strømpep nr 3. Strikk vrglattstrikk, samtidig som det
økes 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (3) 3 (2½)
2½ (2½) 2½ cm til i alt (46) 50 (56)
60 (64) 66 m.
Strikk til erme måler (15) 18 (21)
24 (26) 28 cm.
Fell 6 m midt under ermet.
Strikk vr-glattstrikk frem og
tilbake, samtidig som det felles i
hver
side,
annenhver
p
(2,1,1,1,1,1,2,2,2,3)
2,1,1,1,1,1,2,2,2,3
(2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4)
2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4
(2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4)
2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Halskant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p ta med m
fra hj.p på rundp nr 2½ langs
halskanten.
Strikk 3 p r frem og tilbake.
Fell av med r m.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs
forkant og halskant på p nr 2½.
Strikk 3 p r frem og tilbake.
Fell av med r m.
Høyre forkant:
Strikk som venstre.
Sy i ermene.
Hekle 3 hemper med lys
beigemelert til knappehull (a 6 lm)
langs høyre forkant. Det øverste i
halskanten det nederste rett ut fra
beg av ermehull.
Broder med hvit, tråklesting med
slyng, 3 m inn langs forkant og
hals og et hjerte, se foto.

Nr 8
Jakke
Størrelse:
(6) 9 mnd (1) 2 (3) år
Plaggets mål:
Overvidde: (51) 55 (58) 61 (63) cm
Hel lengde: (28) 30 (33) 36 (39)
cm
Ermelengde: (16) 19 (21) 24 (26)
cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: (100) 100 (150) 150
(200) gram
Tilbehør:
(6) 6 (6) 7 (7) knapper
Hjelmtvedt K223424
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3

men

Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Ermer:
Legg opp (38) 40 (42) 44 (44) 46
m på strømpep nr 2½. Strikk 3
omg rillestrikk (1. omg vr). Sett et
merke rundt første og siste m på
omg = merkem.
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Mønster frem og tilbake:
Strikk 7 p glattstrikk (1. p = rsiden), 3 p r. = ca 3 cm.
Mønster rundt:
Strikk 7 omg glattstrikk, 1 omg vr,
1 omg r, 1 omg vr. = ca 3 cm.
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

For- og bakstykke:
Legg opp (136) 148 (156) 164
(168) m på rundp nr 2½ og strikk 5
p r frem og tilbake. Skift til rundp
nr 3 og strikk mønster frem og
tilbake til arb måler (19) 20 (22)
24 (26) cm.
Sett et merke i hver side med (70)
76 (80) 84 (86) m til bakstykke, og
(33) 36 (38) 40 (41) m til hvert
forstykke.
Fell (6) 6 (8) 8 (8) m i hver side til
ermehull (= (3) 3 (4) 4 (4) m på
hver side av merkene). Legg arb til
side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (38) 40 (42) 44 (44) m
på strømpep nr 2½. Strikk (4) 5 (5)
4 (4) cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Sett et merke rundt 1. og siste m
på omg = merkem.
Skift til strømpep nr 3. Strikk
mønster rundt, samtidig som det
økes 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (3) 2½ (2)
2½ (2) cm til i alt (46) 50 (56) 60
(64) m.
Strikk til erme måler (16) 19 (21)
24 (26) cm.
OBS! Slutt med samme omg som
på for- og bakstykke. Fell (6) 6 (8)
8 (8) m midt under ermet.
Legg arb til side, og strikk et erme
til på samme måte.

Fortsett med raglanfellinger i alt
(12) 14 (15) 16 (17) ggr = (108)
112 (116) 124 (128) m.
Fortsett raglanfellingene, samtidig
som det felles mot halsen i hver
side annenhver p (6,3,3,2,2,2)
6,3,3,3,3,2,2,2
(6,3,3,3,3,2,2,2)
6,3,3,3,3,3,2,2 (6,3,3,3,3,3,3,2,2)
m.
Sett de resterende m på en hj.p.
Montering:
Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m, men hopp
over hver 4. m, og ta med m fra
hj.p på rundp nr 3 langs halsen.
Strikk 7 p r frem og tilbake.
Fell av med r m.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m, men hopp
over hver 4. m langs forstykke og
halskant på rundp nr 3. Strikk 7 p r
frem og tilbake. Fell av med r m.
Merk av for (6) 6 (6) 7 (7) knapper
jevnt fordelt. Det øverste midt i
halskanten, det nederste ca 2 cm
fra oppleggskant.
Høyre forkant:
Strikk som venstre, men med
knapphull tilsvarende knapper på
4. p.
Knapphull: Strikk 2 r sm, 1 kast.
Sy i knapper.
Sy sm under ermene.

Nr 9
Teppe
Størrelse:
67 x 86 cm
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Gråmelert 1042: 200 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m mønster på p nr 3 = 10 cm

Legg opp 183 m på rundp nr 2½.
Strikk 11 p r frem og tilbake (=
rillestrikk). Skift til rundp nr 3.
Strikk diagram innenfor 6 m r i
hver side, som gjentas 4½ ggr,
slutt fra vr-siden som diagrammet
viser.
Skift til rundp nr 2½. Strikk 12 p r,
samtidig som det felles av på
siste p.

Raglanfelling:
Sett alle m inn på rundp nr 3 med
ermene over de felte m = (204)
224 (236) 252 (264) m. Sett et
merke i hver sammenføyning.
Fortsett med mønster frem og
tilbake, samtidig som det felles til
raglan ved hvert merke på hver p
fra r-siden slik: Strikk til 2 m før
merke, ta 1 r løs av, 1 r, trekk den
løse m over, 2 r sm (= 8 m felt).
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Strikk 2 r sm omg rundt = (11) 12
(13) 14 m.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, og fest den godt.
Montering:
Lag en dusk med rosa.
Tvinn ev 2 snorer til å feste under
vr-borden på luen.
Broder mille- fluer sting og
knapphulls knute.

Nr 10
Hals
Lue
Størrelse:
(3-6) mnd 1 (2) 4 år
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Lys rosa 3911: (50) 50 (100) 100
gram
Rest av hvit og lys grå til broderi
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½ og 4
Strikkefasthet:
21 m glattstrikk med dobbelt garn
på p nr 4 = 10 cm

Legg opp (68) 76 (80) 84 m med
dobbelt garn på rundp nr 3½, og
strikk (3) 3 (3) 4 cm vr-bord rundt 2
vridd r, 2 vr.
Skift til rundp nr 4 og strikk
glattstrikk rundt til arb måler (11)
12 (12) 13 cm, samtidig som mtallet på 1. omg reguleres til (77)
84 (91) 98 m.
Strikk 1 omg og fell slik: Strikk *5 r,
2 r sm*, gjenta fra *-* omg rundt =
(66) 72 (78) 84 m.
Strikk 2 omg uten felling.
*Fell på neste omg slik: Strikk *4 r,
2 r sm*, gjenta fra *-* omg rundt =
(55) 60 (65) 70 m.
Strikk 2 omg uten felling*.
Gjenta fra *-* med 1 m mindre
mellom fellingene til det gjenstår
(22) 24 (26) 28 m.
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Størrelse:
(3-6) mnd 1 (2) 4 år
Garnmengde:
Lys rosa 3911: (50) 50 (100) 100
gram
Rest av hvit og lys grå til broderi

Legg løst opp (72) 80 (84) 88 m
med dobbelt garn på rundp nr 3½,
og strikk (4) 4 (5) 5 (6) cm vr-bord
rundt 2 vridd r, 2 vr.
Vreng arb, og fortsett med 2 vridd
r, 2 vr til arb måler (8) 10 (10) 12
cm.
Samtidig som det økes (16) 12
(12) 12 m jevnt fordelt til (88) 92
(96) 100 m.
Skift til rundp nr 4.
På neste omg økes slik: Strikk 4 r,
øk 1 m*, gjenta fra *-* omg rundt.
Strikk (3) 4 (4) 4 (4) omg uten
økning.
På neste omg økes slik: Strikk 5 r,
øk 1 m*, gjenta fra *-* omg rundt.
Strikk (3) 4 (4) 4 (4) omg uten
økning.
Fortsett å øke på denne måten,
med 1 m mer mellom økningene til
i alt (132) 161 (192) 225 m.
Strikk 2 cm vr-bord 2 vridd r, 2 vr.
Fell løst av med r og vr m.
Montering:
Brett halsen mot r-siden.
Broder mille- fluer sting
knapphulls knute, se foto.

og

Legg opp (24) 28 m med dobbelt
garn på strømpep nr 3½ og strikk
(4) 5 cm vr-bord rundt 1 vridd r, 1
vr.
Skift til strømpep nr 4.
Strikk (5) 7 cm glattstrikk. Fell på
neste omg slik: *Ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, (8) 10 r, 2 r
sm, *. Gjenta fra *-*.
Fortsett å felle på denne måten i
hver side, hver omg til det gjenstår
4 m.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, og fest den godt.
Strikk en vott til på samme måte.
Tvinn ev en snor av dobbelt garn i
passe lengde og sy den fast til
hver vott.

Strikk til det glattstrikkede stykke
fra vr-borden måler (8) 10 cm.
Fortsett slik:
1. og 3. p: 1 r, 2 r sm, strikk p ut.
2. og 4. p: Strikk til det gjenstår 3
m på p, ta 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over.
Fell på denne måten annenhver
omg i alt (3) 4 ggr. Fortsett med
fellinger slik:
1. og 3. p: 1 r, 3 r sm, strikk p ut.
2. og 4. p: Strikk til det gjenstår 4
m, ta 1 m løs av, 2 r sm, trekk den
løse m over.
Strikk 1 omg, og gjenta den siste
fellingen enda en gang = (8) 8 m.
Klipp av garnet, og trekk tråden
gjennom de resterende m.
Tommel: Sett m fra hj.tråden over
på 3 strømpep, og legg opp 1 ny
m i hver side. Strikk (1) 2 cm
glattstrikk rundt.
Strikk 2 m sm omg rundt. Strikk 1
omg. Strikk 2 m sm omg rundt.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom de resterende m, og fest
den godt.
Brett vr-borden dobbel.
Strikk en vott til på samme måte.

Montering:
Broder mille- fluer
knapphulls knute.

Montering:
Broder mille- fluer
knapphulls knute.

Votter u/tommel
Størrelse:
(3-6) mnd 1-2 år
Garnmengde:
Lys rosa 3911: 50 gram alle str
Ev rest av hvit, lys grå til broderi

sting

og

Votter m/tommel

sting

og

Mille- fleur sting: Broder med
dobbel tråd.

Størrelse:
(1-2) 4 år

Kjole
Størrelse:
(3) 6 mnd (1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (48) 50 (54) 58 (62) cm
Hel lengde: Ca (35) 39 (42) 48
(54) cm
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Lys rosa 3911: (100) 100 (100)
150 (150) gram
Tilbehør:
1 liten knapp
Hjelmtvedt K201972

Garnmengde:
Lys rosa 3911: 50 gram alle str
Rest av hvit, lys grå til broderi

Legg opp (28) 32 m med dobbelt
garn på strømpep nr 3½, og strikk
(8) 9 cm vr-bord rundt 1 vridd r, 1
vr.
Skift til strømpep nr 4, og strikk 4
omg glattstrikk. Strikk deretter
tommelkile slik: Strikk (12) 14 m,
øk 1 m, strikk 2 r, øk 1 m. Fortsett
å øke til kile med 2 m mer mellom
økningene hver 4. omg 1 ggr,
deretter annenhver omg (3) 4 ggr
= (10) 12 kilem. Strikk 1 omg.
Sett kilem på en hj.tråd. Strikk
rundt i glattstrikk, og legg opp 2
nye m bak de avsatte m.

Nr 11

Knapphulls knute: Broder med
enkel tråd.

Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 3
Heklenål nr 2½ til hempe
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Legg opp (228) 228 (266) 266
(304) m på rundp nr 3 og strikk 1
omg r. Strikk diagram A rundt, øk
og fell som vist i diagrammet. Når
diagrammet er strikket ferdig, er
det (222) 222 (259) 259 (296) m
på omg
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Strikk glattstrikk, samtidig som
det på 2. omg felles (46) 44 (57)
53 (64) m jevnt fordelt = (176) 178
(202) 206 (232) m. Strikk til arb
måler (23) 26 (28) 32 (37) cm.
Fell på neste omg (46) 42 (56) 50
(64) m jevnt fordelt = (130) 136
(146) 156 (168) m. Sett et merke i
hver side med (65) 68 (73) 78 (84)
m til hver del.
Strikk til arb måler (25) 28 (30) 34
(39) cm.
Fell (6) 6 (8) 8 (10) m i hver side til
ermehull (= (3) 3 (4) 4 (5) m på
hver side av merkene).
Strikk hver del for seg.

Bakstykke:
= (59) 62 (65) 70 (74) m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
med 2 kantm i hver side, (som
strikkes r på alle p), samtidig som
det felles til ermehull fra r-siden
slik: Strikk 2 kantm, 2 r sm, strikk
til 4 m gjenstår, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 kantm.
Gjenta fellingene annenhver p i alt
(3) 4 (5) 6 (6) ggr.
Sett de resterende (53) 54 (55) 58
(62) m på en hj.p.
Forstykke:
= (59) 62 (65) 70 (74) m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke.

Bærestykke:
Strikk bakstykkets m over på
rundp nr 3, legg opp (35) 38 (40)
45 (48) nye m (erme), strikk over
forstykkets m, legg opp (35) 38
(40) 45 (48) nye m (erme) = (176)
184 (190) 206 (220) m.
Skift til rundp nr 2½, strikk 1 omg
vr, 1 omg r, 1 omg vr.
Skift til rundp nr 3, strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som det felles
jevnt fordelt til (162) 180 (180) 198
(216) m.
*Strikk (3) 3 (3) 4 (4) omg uten
felling. Fell 18 m jevnt fordelt på
neste omg*, gjenta fra *-* i alt (4) 5
(5) 5 (6) ggr = (90) 90 (90) 108
(108) m.
Beg omg midt bak, og strikk
halskant slik:
Strikk 8 p diagram B frem og
tilbake.
Skift til rundp nr 2½. Strikk 1 p r,
samtidig som m-tallet reguleres til
(86) 90 (90) 100 (108) m.
Strikk 2 p r.
Fell av med r m fra vr-siden.
Montering:
Lag en hempe à 6 lm langs
splitten nedenfor halskanten.
Sy i en knapp på motsatt side.
Sy sm under ermene.
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Nr 12

omg rundt, slutt med (5) 6 (6) 7 m
perlestrikk.
Strikk til arb måler (20) 22 (23) 24
cm.
Strikk 1 omg og fell slik: Strikk *2 r,
2 r sm*, gjenta fra *-* omg rundt =
(69) 72 (75) 78 m.
Strikk 1 omg glattstrikk uten felling.
Strikk 1 omg og fell slik: Strikk *1 r,
2 r sm*, gjenta fra *-* omg rundt =
(46) 48 (50) 52 m.
Strikk 1 omg glattstrikk uten felling.
Strikk 1 omg og fell slik: Strikk *2 r
sm*, gjenta fra *-* omg rundt =
(23) 24 (25) 26 m.
Strikk 1 omg glattstrikk uten felling.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, og fest den godt.
Lag en dusk og fest den i toppen.

Lue
Størrelse:
(3-6) mnd 1 (2) 4 år
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)

Skjerf
Størrelse:
(3-6) mnd 1-2 (4) år
Garnmengde:
Lys blå 6511: 100 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 4

Legg opp (18) 22 (26) m med
dobbelt garn på rundp nr 4, og
strikk 3 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 2 vr, *2 r, 2
vr*, gjenta fra *-* p ut.
Forstett med mønster slik: Strikk
(5) 7 (9) m perlestrikk, mønster
etter diagram B, (5) 7 (9) m
perlestrikk.
Strikk med denne inndeling til arb
måler ca (72) 77 (87) cm, slutt
med helt mønster, og fell som vist i
diagrammet.
Strikk 3 cm vr-bord.
Fell av med r og vr m.
Votter med tommel, se nr 10.

Garnmengde:
Lys blå 6511: (50) 50 (100) 100
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½ og 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk med dobbelt garn
på p nr 4 = 10 cm
Perlestrikk:
1. omg: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-*.
2. omg: Strikk vr over r, og r over
vr.
Gjenta 2. omg.

Legg opp (72) 76 (80) 84 m med
dobbelt garn på rundp nr 3½, og
strikk (8) 8 (10) 10 cm vr-bord
rundt 2 r, 2 vr, samtidig som det
på siste omg økes 4 m jevnt
fordelt = (76) 80 (84) 88 m.
Skift til rundp nr4 og fortsett slik:
Strikk (6) 6 (7) 7 m perlestrikk,
mønster etter diagram A, *(11) 12
(13) 14 m perlestrikk, mønster
etter diagram A*, gjenta fra *-*
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