1313

GARN: ALPAKKA ULL
MINI ALPAKKA
5 1/2
Modell 1

22 | 10

Hefte
1313
1/2- 6 ÅR

ENKEL STRIKK

2

En omgang masker går unna når
omkretsen er beregnet på et splitter nytt
lite menneske. Med den største fornøyelse
og den minste innsats, skaper du vakre
babyplagg med fine detaljer og glade
farger. Garnkvalitetene alpakka, ull og
bomull er naturlige og dermed myke
og behagelige for den lille.
designet av Lene Holme samsøe

GARN: LANETT,
MINI ALPAKKA, ALPAKKA
6
Modell 2

15 | 10

Hefte
1313
1/2- 6 ÅR

3

MODELL 2

4

MODELL 15

GARN: MANDARIN PETIT
MINI ALPAKKA, ALPAKKA
6
Modell 3

15 | 10

Hefte
1313
1/2- 6 ÅR

5

6

GARN: ALPAKKA ULL
5
Modell 4

18 | 10

Hefte
1313
1- 6 ÅR

7

GARN: ALPAKKA
3 1/2
Modell 5

8

22 | 10

Hefte
1313
1- 6 ÅR

GARN: FRITIDSGARN
ALPAKKA,
5
Modell 6

16 | 10

Hefte
1313

3MND- 6 ÅR

9

10

MODELL 13

GARN: ALPAKKA ULL,
FRITIDSGARN
5 1/2
Modell 8

17 | 10

Hefte
1313

0- 6 ÅR (jakke)

made by you

GARN: DUO
3 1/2
Modell 7

22 | 10

Hefte
1313

0-18 MND (bukse og lue)

11

MODELL 8

MODELL 12

GARN: SMART
4 1/2
Modell 9

12

19 | 10

Hefte
1313

0-24 MND

13

dukke fra t.i.n.y

14

MODELL 10

15

16

GARN: ALPAKKA ULL
5
Modell 10

19 | 10

Hefte
1313
1- 6 ÅR

17

GARN: SILK MOHAIR
5
Modell 11

18

18 | 10

Hefte
1313
2- 6 ÅR

dukke fra t.i.n.y
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GARN: ALFA
7

13 | 10

Modell 12

Hefte
1313

70X85 CM

GARN: EASY
9

09 | 10

Modell 13

Hefte
1313

72X 9 0 CM

GARN: EASY, ALPAKKA
9
Modell 14

Hefte
1313

11 | 10

70X85 CM

GARN: ALPAKKA,
MANDARIN PETIT
7
Modell 15

20

15 | 10

Hefte
1313

73X8 8 CM
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MODELL 14

GARN: ALPAKKA
3 1/2
Modell 16

22 | 10

Hefte
1313

0-12 MND (shorts)
0-24 MND (lue)

22 Design:

GARN: KASHMIR ALPAKKA,
ALPAKKA
6
Modell 17

5
Modell 17

16½ | 10

Hefte
1313

0-24 MND (jakke)
GARN:

18 | 10

Hefte
1313

0- 6 MND (sko)
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Oppskrifter selges kun med garn fra SandnesGarn

Montering:
Brett arb r-side mot r-side, og sy
oppleggskanten sm = midt bak.
Kant rundt ansiktet:
Strikk opp (12) 16 (16) m langs
hver side av de (6) 8 (8) p, strikk
over (68) 68 (76) m på hj.p = (80)
84 (92) m med dobbel MINI
ALPAKKA på rundp nr 4½.
Strikk 5 omg vr-bord rundt 2 r, 2
vr.
Fell av med r og vr m.

Topp:
MANDARIN PETIT
Aquamint 6803: (50) 100 (100)
100 gram
MINI ALPAKKA
Støva petrol 7212: (50) 100 (100)
100 gram
ALPAKKA
Syrlig gulgrønn: 50 gram, eller rest
til kant

MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)

Nr 2 og 3

Garnmengde:
ALPAKKA ULL:
Gråmelert 1042: 100 gram alle str
MINI ALPAKKA:
Syrlig gulgrønn 2005: 50 gram alle
str

Tunika og topp

Veiledende pinner:
Rundp nr 5 og 6
Heklenål nr 3 og 4

Nr 1
Hjelm med
syrlig gulgrønn kant
Størrelse:
(½-2) 2-4 (4-6) år
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)

Veiledende pinner:
Rundp nr 4½ og 5½
Strikkefasthet:
22 m vr-bordstrikk (ustrakt) på p nr
5½ = 10 cm
Luen strikkes i et stykke. Beg i
nakken.

Legg opp (102) 110 (118) m med
ALPAKKA ULL på rundp nr 5½ og
strikk frem og tilbake slik:
1. p: (= vr-siden) Strikk 2 r, *2 vr, 2
r*, gjenta fra *-* p ut.
2. p: Strikk 4 r, *2 vr, 2 r*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med 2 r.
Gjenta disse 2 p hele arb.
Når arb måler (17) 18 (19) cm,
strikkes (6) 8 (8) p vr-bord over de
første (17) 21 (21) m (sett de
resterende m på en hj.p).
Strikk på samme måte over de
(17) 21 (21) m i slutten av p = (68)
68 (76) m i midten.
Strikk de (17) 21 (21) m fra hver
side sm slik: Legg r-side mot rside, og strikk 1. m fra hver p r sm,
samtidig som det felles av.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, stram til og fest den
godt.

Tilbehør:
3 knapper

Strikkefasthet:
15 m glattstrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 6 = 10 cm

Størrelse:
(½-1) 2 (4) 6 år
Plaggets mål:
Overvidde: (52) 57 (63) 65 cm
Tunika:
Hel lengde: (39) 44 (49) 53 cm
Vidde nede: (72) 77 (82) 87 cm
Topp:
Hel lengde: (29) 35 (40) 44 cm
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
LANETT (100 % merinoull, 50
gram = ca 182 meter)
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnmengde:
Tunika:
LANETT
Lys grå 1032: (100) 100 (100) 150
gram
MINI ALPAKKA
Lys blåmelert 6221: (100) 100
(100) 150 gram
ALPAKKA
Støva grønn 7243: 50 gram, eller
rest til kant

5

Rillestrikk: Strikk r på alle p
Arb strikkes ovenfra og ned med
dobbelt garn, 1 tråd i hver
kvalitet i LANETT OG MINI
ALPAKKA

Bærestykke:
Legg opp (52) 56 (60) 64 m på
rundp nr 5. Strikk 2 p r frem og
tilbake (1. p = r-siden).
3. p: Strikk 4 r, *1 kast, 4 r*, gjenta
fra *-* p ut.
4. p: Strikk r, kastene strikkes vridd
r (for å unngå hull) = (64) 69 (74)
79 m.
5. – 6. p: Strikk r.
7. p: Strikk 4 r, *1 kast, 5 r*, gjenta
fra *-* p ut.
8. p: Strikk r, kastene strikkes vridd
r = (76) 82 (88) 94 m.
9. – 12. p: Strikk r.
13. p: Strikk 4 r, *1 kast, 6 r*,
gjenta fra * -* p ut.
14. p: Strikk r, kastene strikkes
vridd r = (88) 95 (102) 109 m.
15. – 16. p: Strikk r.
17. p: Strikk 4 r, *1 kast, 7 r*,
gjenta fra * -* p ut.
18. p: Strikk r, kastene strikkes
vridd r = (100) 108 (116) 124 m.

Str (½-1) 2 år:
Strikk (2) 4 p r, samtidig som det
på første p økes (4) 8 m (kast),
jevnt fordelt, og på andre p strikkes
kastene vridd r = (104) 116 m.
Str (4) 6 år:
Strikk (2) 2 p r.
21. p: Strikk 4 r *1 kast, 8 r*, gjenta
fra *-*, slutt med (0) 1 kast.
22. p: Strikk r, kastene strikkes
vridd r = (130) 140 m.
Strikk (2) 4 p r.
Alle str:
Strikk (16) 18 (20) 21 m =
forstykke, fell (20) 22 (25) 28 m løst
av = erme, strikk (32) 36 (40) 42 m
= bakstykke, fell (20) 22 (25) 28 m
løst av = erme, strikk (16) 18 (20)
21 m forstykke.
Skift til rundp nr 6. Strikk glattstrikk
rundt, samtidig som det på 1. omg
legges opp 7 nye m under hvert
erme = (78) 86 (94) 98 m.
Topp:
Strikk glattstrikk rundt til arb måler
(27) 33 (38) 42 cm.
Tunika:
Strikk glattstrikk rundt.
Sett et merke rundt den midterste
av de 7 nye m i hver side.
Øk 1 m på hver side av merkene
etter 3 cm.
Beg ved det ene merke: Strikk 1 r,
1 kast, strikk til neste merke, 1
kast, 1 r, 1 kast, strikk omg rundt,
slutt med 1 kast. På neste omg
strikkes kastene vridd r.
Gjenta økningene hver 3. cm til
skjørtet måler (glattstrikkede feltet)
ca (28) 32 (36) 40 cm = 2 cm før
hel lengde.
Kant, topp og tunika:
Skift til rundp nr 5 og strikk
vekselvis 1 omg r, 1 omg vr til i alt
3 riller.
Fell løst av.
Montering:
Heklet kant:
Hold arb med bærestykket mot
deg. Beg foran ved splitten. Hekle
med
1
tråd
ALPAKKA
i
bærestykkets nederste rille med
heklenål nr 3.

Hekle 1 fm i første m, *1 lm, 1 fm
rundt neste m*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Hekl 1 rad fm langs hver side av
splitten med dobbelt garn, heklenål
nr 4, samtidig som det hekles 3
hemper à 2 lm jevnt fordelt langs
høyre side.
Sy knapper i motsatte side.

Nr 4
Votter i rillestrikk
Størrelse:
(1-3) 3-6 år
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Cerise 4627: (50) 50 gram
Oker 2527: (50) 50 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5
Strikkefasthet:
18 m rillestrikk på p nr 5 = 10 cm

Legg opp (27) 30 m med oker på p
nr 5. Strikk 3 cm r frem og tilbake
= rillestrikk. Skift til cerise og strikk
til arb måler (8) 10 cm.
Øk til tommelkile slik:
1. p: Strikk (13) 14 r, kast, (1) 2 r,
kast, (13) 14 r.
2. p: Strikk r, strikk kastet vridd r
(for ikke å få hull) = (3) 4 kile m.
3. p: Strikk (13) 14 r, kast, (3) 4 r,
kast, (13) 14 r.
4. p: Strikk r, strikk kastet vridd r =
(5) 6 kile-m.
5. p: Strikk (13) 14 r, kast, (5) 6 r,
kast, (13) 14 r.
6. p: Strikk r, strikk kastet vridd r =
(7) 8 kile-m.
7. p: Strikk (13) 14 r, kast, (7) 8 r,
kast, (13) 14 r.
8. p: Strikk r, strikk kastet vridd r =
(9) 10 kile-m.
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Sett kile-m på en hj.p. Strikk
videre, samtidig som det legges
opp (2) 3 nye m over kile-m = (28)
31 m.
Strikk (7) 8 cm r.
Fell slik: Strikk 1 r, *2 r sm, 1 r*,
gjenta fra *-* p ut = (19) 21 m.
Strikk 1 p r.
Strikk 2 r sm p ut. Klipp av garnet,
trekk tråden gjennom m, og fest
den godt.
Tommel:
Sett kile-m på p nr 5. Strikk r,
samtidig som det økes 2 m i hver
side = (13) 14 m. Strikk (3) 3½ cm
r. Strikk 2 r sm p ut. Klipp av
garnet, trekk tråden gjennom m,
og fest den godt. Strikk den andre
votten på samme måte.
Montering:
Sy sidene og tommelen sm fra rsiden.

Nr 5
Lue med korall dusk
Størrelse:
(1-2) 3-6 år
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART,
MEDI

DUO,

Garnmengde:
Støva petrol 7212: 50 gram alle str
Korall 4207: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Legg opp (72) 80 m litt løst med
korall på strømpep nr 3½, og strikk
(10) 11 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til støva petrol og strikk
glattstrikk til arb måler (19) 22 cm.

Fell på neste omg slik:
Strikk *6 r, 2 r sm*, gjenta fra *-*
omg rundt = (63) 70 m.
Strikk 1 omg uten felling.
Strikk *5 r, 2 r sm*, gjenta fra *-*
omg rundt = (54) 60 m.
Strikk 1 omg uten felling.
Gjenta fellingene annenhver omg
med 1 m mindre mellom fellingene
til det gjenstår (18) 20 m.
Strikk 2 r sm omg rundt = (9) 10
m.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, stram til og fest tråden
godt.
Lag en dusk med korall.
Sy dusken fast i toppen av luen.

Nr 6
Tøfler
Størrelse:
(3-6) 6-12 mnd (2) 4 (6) år
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
FRITIDSGARN
Beige melert 2650: 50 gram, alle
str
ALPAKKA
Korall 4207: 50 gram, eller rest til
dekor kant
Veiledende pinner:
Strømpep nr 5
Heklenål nr 3½
Strikkefasthet:
16 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm

Legg opp (17) 19 (21) 23 (25) m
med beige på p nr 5.
Strikk (5) 5½ (6) 7 (8) cm r frem og
tilbake = riller.
Fordel m på 4 strømpep.
Strikk vr-bord rundt 1 r, 1 vr,
samtidig som første og siste m
strikkes sm på 1. omg = (16) 18
(20) 22 (24) m. Strikk til arb måler
(8) 9 (11) 13 (15) cm.
Strikk 2 r sm omg rundt.

Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, og fest den godt.
Strikk en tøffel til på samme måte.
Montering:
Brett oppleggskanten og sy sm.
Heklet pynt:
Hekle picoter ned på hver side av
den r m midt foran slik:
Fest tråden med 1 kjm oppe ved
åpningen. Hekle langs den ene
side av m slik: *3 lm, 1 fm i 1. lm,
hopp over 1 m, 1 kjm i neste m*,
gjenta fra *-* halvveis ut til
tåspissen. Fortsett med picoter
langs den andre siden.

Nr 7
Sparkebukse
Størrelse:
(3) 6 (9-12) 18 mnd
Plaggets mål:
Overvidde: (45) 49 (52) 56 cm
Benlengde: (18) 22 (26) 30 cm
Hel lengde: (51) 58 (63) 68 cm
Garn:
DUO (55 % merinoull, 45 %
bomull, 50 gram = ca 124 meter)
Garnalternativ:
ALPAKKA, SMART, PEER GYNT,
MEDI
Garnmengde:
Grå 5873: (150) 150 (200) 200
gram
Tilbehør:
2 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Tilbehør: 2 knapper.
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk og 21 m rillestrikk
på p nr 3½ = 10 cm
Riller:
1 omg vr, 1 omg r rundt.
2 p r frem og tilbake.
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Legg opp (40) 40 (44) 44 m på
strømpep nr 3, og strikk 4 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 3½ og strikk
glattstrikk samtidig som det på 1.
omg økes jevnt fordelt til (48) 50
(52) 54 m.
Når arb måler (5) 6 (7) 6 cm økes
1 m på hver side av omg første m,
og deretter hver (2½.) 3. (3.) 4. cm
i alt (5) 5 (6) 6 ggr = (58) 60 (64)
66 m.
Når arb måler (18) 22 (26) 30 cm,
felles omg første m = (57) 59 (63)
65 m.
Legg arb til side og strikk et ben til
på samme måte.
Sett delene inn på rundp nr 3½ og
strikk rundt over alle m, samtidig
som det legges opp (9) 11 (11) 13
kile-m mellom benene = (132) 140
(148) 156 m.
Omg beg midt bak (1. m =
midterste kilem).
Fortsett med glattstrikk, samtidig
som det felles i kile-m slik: (4) 5 (5)
6 r, 2 r sm, strikk til 1 m før de
neste kile-m, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, (7) 9 (9) 11
r, 2 r sm, strikk til 1 m før de neste
kile-m, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den
løse m over, (3) 4 (4) 5 r.
Fell hver 4. omg på denne måte
med 2 m mindre i kilen for hver
gang i alt (4) 5 (5) 6 ggr = (116)
120 (128) 132 m.
Fortsett i glattstrikk til arb fra
skrittet måler (20) 21 (23) 24 cm.
Strikk buksen høyere bak slik:
Strikk 20 r, vend, 1 kast, strikk 40
vr, *vend, 1 kast, strikk til 5 m før
forrige vending*, gjenta fra *-* til
det er vendt 4 ggr i hver side.
Fortsett rundt over alle m,
samtidig som kastene strikkes sm
med neste m, og det felles jevnt
fordelt til (94) 102 (110) 118 m.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
med (46) 50 (54) 58 m til hver del
Strikk riller til arb fra skrittet måler
(24) 26 (28) 30 cm.
Fell 5 m i hver side (merkem + 2 m
på hver side) til ermehull, og strikk
hver del ferdig for seg.

Bakstykke:
= (42) 46 (50) 54 m.
Klipp av tråden. Beg i siden.
Strikk riller frem og tilbake, og fell
til ermehull i hver side fra r-siden
slik: 2 r, 2 r sm, strikk til det
gjenstår 4 m, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 r.
Gjenta fellingene annenhver p i alt
(3) 4 (4) 5 ggr = (36) 38 (42) 44 m.
Når ermehullet måler (8) 9 (10) 10
cm, felles de midterste (20) 20
(22) 22 m til hals og hver side
strikkes ferdig for seg.
Strikk ytterligere 3 cm.
Strikk et knapphull slik:
Strik (3) 3 (4) 4 m, fell 2 m, som
legges opp igjen på neste p.
Strikk ytterligere 1 cm.
Fell de resterende (8) 9 (10) 11
skulderm.
Strikk den andre side på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (42) 46 (50) 54 m.
Strikk
som
bakstykket
til
ermehullet måler (6) 7 (8) 8 cm.
Fell de midterste (14) 14 (16) 16 m
til hals og strikk hver side ferdig for
seg. Fell videre mot hals, som ved
ermehullet i alt 3 ggr = (8) 9 (10)
11 skulderm.
Strikk til arb måler (51) 58 (63) 68
cm.
Fell av.
Montering:
Sy sm i skrittet.
Sy i knapper.

Hjelmlue

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½

Nr 8

Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Raglanjakke med riller

Øk 1 m:
Ta opp tråden mellom to m og
strikk den vridd r.

Legg opp (84) 96 (108) m på
rundp nr 3, og strikk 1 omg r, 1
omg vr, 1 omg r, 1 omg vr.
Omg beg midt bak.
Skift til rundp nr 3½, og strikk
glattstrikk med økning og felling
slik:
1. omg: 1 r, øk 1 m, (12) 14 (16) r,
ta 2 m løs av (som om de strikkes
r sm) 1 r, trekk de løse m over,
(12) 14 (16) r, øk 1 m, 1 r, øk 1 m,
(12) 14 (16) r, ta 2 m løs av (som
om de strikkes r sm) 1 r, trekk de
løse m over, (12) 14 (16) r, øk 1
m, 1 r, øk 1 m, (12) 14 (16) r, ta 2
m løs av (som om de strikkes r
sm) 1 r, trekk de løse m over, (12)
14 (16) r, øk 1 m.
2. omg: Strikk r.
Gjenta disse 2 omg til det er
strikket i alt (16) 20 (24) omg etter
rillekanten.
Fortsett med fellingene (slutt med
økningene) annenhver omg, til det
gjenstår 1 m mellom fellingene.
Strikk 2 r sm omg rundt.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, og fest den godt.
Strikk opp 3 m langs kanten i den
ene spissen, på p nr 3.
Strikk 20-25 cm r frem og tilbake.
Fell av.
Strikk en snor til på samme måte.

Størrelse:
(0-3) 6-12 (18) mnd

Størrelse:
(0-3) 6 mnd (1) 2 (4) 6 år
Plaggets mål:
Overvidde: (46) 54 (57) 62 (66) 69
cm
Hel lengde: (25) 28 (31) 35 (40) 44
cm
Ermelengde: (14) 17 (20) 23 (27)
31 cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
ALPAKKA ULL
Gråmelert 1042/marine 5575/lilla
5226: (100) 150 (150) 150 (200)
250 gram
FRITIDSGARN
Svartgrå print 1093/blå print
6200/rosalilla print 5228: 50 gram
alle str
Tilbehør:
(5) 5 (5) 6 (7) 7 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5 og 5½
Strikkefasthet:
17 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
OBS! Jakken må håndvaskes.

Jakken strikkes ovenfra og ned.
Legg opp (49) 53 (55) 55 (61) 63
m med ALPAKKA ULL på rundp nr
5, og strikk 5 p r frem og tilbake =
riller.
Skift til rundp nr 5½ og strikk
glattstrikk slik:
1. p: (R-siden) Strikk r.

Garn:
DUO (55 % merinoull, 45 %
bomull, 50 gram = ca 124 meter)
Garnalternativ:
ALPAKKA, SMART, PEER GYNT,
MEDI
Garnmengde:
Grå 5873: 50 gram alle str
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2. p: Strikk (7) 8 (8) 8 (9) 9 vr (=
høyre forstykke), 1 kast, 1 vr (=
merkem), 1 kast, (7) 7 (8) 8 (9) 10
vr (= høyre erme), 1 kast, 1 vr (=
merkem), 1 kast, (17) 19 (19) 19
(21) 21 vr (= bakstykke), 1 kast, 1
vr (= merkem), 1 kast, (7) 7 (8) 8
(9) 10 vr (= venstre erme), 1 kast,
1 vr (= merkem), 1 kast, (7) 8 (8) 8
(9) 9 m vr (= venstre forstykke) = 8
m økt.
3. p: Strikk r, samtidig som
kastene strikkes vridd r (for å
unngå hull).
4. p: Strikk vr, samtidig som det
økes ved å strikke 1 kast foran og
etter merkem som tidligere.
5. p: Skift til FRITIDSGARN, og
strikk r.
6. p: Strikk r, samtidig som det
økes som tidligere.
7. p: Skift til ALPAKKA ULL, og
strikk r.
8. p: Som 4. p.
9. p: Som 3. p.
Gjenta 4.-9. p til det er økt i alt (10)
11 (12) 14 (15) 16 ggr. Slutt fra rsiden = (129) 141 (151) 167 (181)
191 m.
Strikk 1 p = (3) 4 (4) 4 (5) 5 striper
med FRITIDSGARN.
Fortsett med ALPAKKA ULL, strikk
1 p r, samtidig som merkem felles
av.
Sett (27) 29 (32) 36 (39) 42
ermem på en hj.p og strikk for- og
bakstykke ferdig, samtidig som
det legges opp (3) 5 (6) 6 (6) 6 nye
m mellom for- og bakstykke i hver
side = (77) 89 (95) 103 (111) 115
m.
Strikk til arb måler (23) 26 (29) 33
(38) 42 cm.
Skift til rundp nr 5 og strikk 2 cm
riller (r på alle p).
Fell av.
Erme:
Ta m fra hj.p og legg opp (3) 5 (6)
6 (6) 6 nye m mellom m på
strømpep nr 5½ = (30) 34 (38) 42
(45) 48 m.
Strikk glattstrikk rundt, samtidig
som det felles 2 m midt under
erme etter (3) 6 (6) 6 (6) 6 cm.
Gjenta fellingene hver 3. cm i alt
(3) 4 (5) 6 (6) 7 ggr = (24) 26 (28)
30 (33) 34 m.

Strikk til erme (fra delingen) måler
(12) 15 (18) 21 (25) 29 cm, eller
ønsket lengde.
Skift til strømpep nr 5, og strikk 2
cm riller (= 1 omg vr, 1 omg r).
Fell av.
Montering:
Sy sm under ermene.
Forkanter:
Strikk opp ca 5 m for hver 8. p på
rundp nr 5 m langs venstre forkant
(jente) eller høyre forkant (gutt).
Strikk 5 p r frem og tilbake.
Fell av med r m.
Strikk den andre forkanten på
samme måte, men på 3. p strikkes
(5) 5 (5) 6 (7) 7 knapphull jevnt
fordelt.
Knapphull: Fell 1 m, som legges
opp igjen på neste p.
Sy i knapper.

Sko
Størrelse:
(0-3) 3-6 mnd
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Grå 1042: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpep nr 5
Strikkefasthet:
18 m rillestrikk på p nr 5 = 10 cm
Legg opp (34) 36 m på strømpep
nr 5, og strikk frem og tilbake slik:
1. p: (= r-siden) Strikk r.
2. p: Strikk r.
3. p: Strikk (16) 17 r, 1 kast, 2 r, 1
kast, (16) 17 r.
4. p: Strikk r, samtidig som
kastene strikkes vridd r (for å
unngå hull).
5. p: Strikk (17) 18 r, 1 kast, 2 r, 1
kast, (17) 18 r.
6. p: Som 4. p.
7. p: Strikk (18) 19 r, 1 kast, 2 r, 1
kast, (18) 19 r.
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8. p: Som 4. p = (40) 42 m.
9. p: Strikk r.
10. p: Strikk (16) 17 vr, 8 r, (16) 17
vr.
11. p: Strikk (14) 15 r, ta 1 r løs av,
1 r, trekk den løse m over, 8 r, 2 r
sm, (14) 15 r = (38) 40 m.
12. p: Strikk (15) 16 vr, 8 r, (15) 16
vr.
13. p: Strikk (13) 14 r, ta 1 r løs av,
1 r, trekk den løse m over, 8 r, 2 r
sm, (13) 14 r = (36) 38 m.
14. p: Strikk (14) 15 vr, 8 r, (14) 15
vr.
15. p: Strikk (12) 13 r, ta 1 r løs av,
1 r, trekk den løse m over, 8 r, 2 r
sm, (12) 13 r = (34) 36 m.
16. p: Strikk (13) 14 vr, 8 r, (13) 14
vr.
17. p: Strikk (11) 12 r, ta 1 r løs av,
1 r, trekk den løse m over, 8 r, 2 r
sm, (11) 12 r = (32) 34 m.
18. p: Strikk (12) 13 vr, 8 r, (12) 13
vr.
19. p: Strikk (10) 11 r, ta 1 r løs av,
1 r, trekk den løse m over, 8 r, 2 r
sm, (10) 11 r = (30) 32 m.
20. p: Strikk (11) 12 vr, 8 r, (11) 12
vr.
21. p: Strikk (9) 10 r, ta 1 r løs av, 1
r, trekk den løse m over, 8 r, 2 r
sm, (9) 10 r = (28) 30 m.
22. p: Strikk (10) 11 vr, 8 r, (10) 11
vr.
Fortsett med 8 cm vr-bord rundt 1 r,
1 vr.
Fell av med r og vr m.
Sy sm under og bak foten.

Nr 9
Grønn vest
Størrelse:
(0-3) 6 (12) 24 mnd
Plaggets mål:
Overvidde: (43) 47 (52) 56 cm
Hel lengde: (25) 28 (31) 36 cm
Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MEDI
Garnmengde:
Grønn 8264: (100) 150 (150) 150
gram
Tilbehør:
1 knapp
Veiledende pinner:
Rundp nr 3½ og 4½
Strikkefasthet:
19 m halvpatent på p nr 4½ = 10
cm
OBS! Vesten brukes med vr-siden
ut.
Patent-m: Strikk 1 r, men gjennom
den underliggende m fra forrige p.

For- og bakstykke:
Strikkes i et stykke.
Beg nederst på forstykket.
Legg opp (41) 45 (49) 53 m på
rundp nr 4½, og strikk 5 p r (1. p rsiden) frem og tilbake = riller.
Fortsett med halvpatent slik:
1. p: (= vr-siden) 4 r, 1 vr, strikk *1
r, 1 vr*, gjenta fra *-* til det gjenstår
4 m, slutt med 4 r.
2. p: Strikk r.
3. p: Strikk 4 r, 1 vr, strikk *1
patent-m, 1 vr*, gjenta fra *-* til det
gjenstår 4 m, slutt med 4 r.
Gjenta 2. og 3. p hele arb.
Strikk til arb måler (16) 19 (22) 25
cm, slutt fra vr-siden.

Venstre side:
Neste p: (= r-siden): Strikk (22) 24
(26) 28 m. Sett (19) 21 (23) 25 m
på en hj.p.
Fortsett med halvpatent, men
strikk 3 m mot halsen hele tiden r
= rillestrikk.
Når arb måler (20) 23 (26) 30 cm,
settes de ytterste (6) 6 (7) 7 m mot
halsen på en hj.p. Fell ytterligere til
halsen annenhver p 2,2,1,1 = (10)
12 (13) 15 m.
Strikk til arb måler (25) 28 (31) 36
cm.
Sett et merke i ermehullsiden =
skuldermerke.
Strikk ytterligere 1 cm, sett m på
en hj.p.
Høyre side:
Strikk (19) 21 (23) 25 m fra hj.p,
samtidig som det legges opp 3
nye m mot midten = (22) 24 (26)
28 m. Strikk som venstre side,
men speilvendt.
Legg opp (21) 21 (23) 23 m
mellom delene = (41) 45 (49) 53
m.
Fortsett over bakstykkets m, til arb
fra skuldermerket måler like langt
som til rillekanten på forstykke,
siste p fra vr-siden.
Strikk 5 p r = riller.
Fell av med r m.
Montering:
Halskant:
Strikk opp ca (64) 64 (68) 70 m på
rundp nr 3½ langs halsen.
Strikk 4 p r frem og tilbake,
samtidig som det på 2. p strikkes
et knapphull slik: Strikk til det
gjenstår 4 m, 2 r sm, kast, 2 r.
Fell av med r m på 5. p.
Sy sm i sidene, men la det gjenstå
en åpning på ca (10) 11 (12) 13
cm øverst i hver side til ermehull.
Sy sm i ytterste ledd av ytterste m,
slik at sømmen blir flat.
Sy de 3 nye m til på vr-siden.
Sy i knappen.
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Nr 10
Genser med sjalskrage
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 63 (66) 69 cm
Hel lengde: (32) 36 (40) 44 cm
Ermelengde: (21) 24 (27) 31 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Petrol 6554/Gråmelert 1042: (200)
200 (200) 250 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm i
Vr-glattstrikk:
Strikk vr på r-siden, og r på vrsiden.
Strikk ev glattstrikk, og vreng arb
ved montering.
For- og bakstykke:
Legg opp (116) 124 (128) 132 m
på rundp nr 4½, og strikk (4) 4 (5)
5 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til rundp nr 5. Strikk 1 omg r,
samtidig som det felles jevnt
fordelt til (114) 120 (126) 130 m.
Fortsett med vr-glattstrikk.
Når arb måler (20) 23 (26) 29 cm,
felles det til ermehull og hals på
neste omg slik: Fell (4) 4 (5) 5 m til
ermehull, strikk (21) 22 (23) 24 m,
fell (11) 12 (12) 12 m til hals, strikk
(21) 22 (23) 24 m, fell (4) 4 (5) 5 m
til ermehull, strikk (53) 56 (58) 60
m = bakstykke.
Strikk hver del ferdig for seg.

Bakstykke:
= (53) 56 (58) 60 m
Strikk til ermehullet måler (12) 13
(14) 15 cm.
Fell (21) 22 (23) 24 m i beg av de
neste 2 p.
Sett de resterende (11) 12 (12) 12
m på en hj.p til hals
Venstre forstykke:
= (21) 22 (23) 24 m.
Strikk til ermehullet måler (12) 13
(14) 15 cm.
Fell av.
Høyre forstykke:
Strikkes som venstre forstykke.
Ermer:
Legg opp (32) 36 (36) 40 m på
strømpep nr 4½, og strikk (4) 4 (5)
5 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 5, og strikk 1
omg r, samtidig som m-tallet
reguleres til (31) 32 (34) 36 m.
Fortsett
med
vr-glattstrikk,
samtidig som det økes 1 m på
hver side av omg første m, når
ermet måler (5) 6 (8) 10 cm,
deretter med 2 cm mellomrom i alt
(8) 9 (10) 11 ggr = (47) 50 (54) 58
m.
Strikk til erme måler (21) 24 (27)
31 cm, eller ønsket lengde.
Fell løst av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Sjalskrage:
Strikk opp (23) 25 (27) 29 m langs
hver forkant, (11) 12 (12) 12 m fra
hj.p, samtidig som det økes (11)
10 (10) 10 m jevnt fordelt over
bakstykkets m = (68) 72 (76) 80
m.
Strikk 9 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) Strikk 1
kantm r, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra
*-* p ut, slutt med 1 kantm r.
Fell løst av med r og vr m.
Sy venstre forkant til over høyre.

Nr 11
Rillestrikket
omslagsjakke
Størrelse:
(2) 4 (6) år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (69) cm
Hel lengde: (32) 36 (40) cm
Ermelengde: Ca (18) 20 (22) cm
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Lyng 4853: 100 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 4 og 5
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
18 m rillestrikk på p nr 5 = 10 cm
Rillestrikk:
Strikk r på alle p

Bakstykke:
Legg opp (56) 60 (64) m med
dobbelt garn på rundp nr 5.
Skift til rundp nr 4 og strikk 5 p vrbord frem og tilbake 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 5 og enkelt garn.
Strikk rillestrikk til arb måler (19)
22 (25) cm.
Legg løst opp (29) 32 (36) nye m i
slutten av de neste 2 p til ermer =
(114) 124 (136) m.
Strikk ytterligere (11) 12 (13) cm.
Fell de midterste (20) 22 (22) m til
nakke, og strikk hvert forstykke
ferdig for seg.
Forstykke:
= (47) 51 (57) m.
Strikk ytterligere 2 cm, (arb måler
(32) 36 (40) cm).
Sett et merke = skulder.
Alle videre mål tas herfra!
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Strikk som før, samtidig som det
økes 1 m innenfor 3 m fra
halssiden, ved å ta opp tråden
mellom 2 m, som strikkes vridd r
på neste p. Gjenta økningene hver
6. p til arb måler (13) 14 (15) cm.
Fell (29) 32 (36) ermem løst av.
Strikk over de resterende m, og
gjenta økningene hver 4. p i alt 7
ggr, og deretter annenhver p til arb
måler (23) 27 (31) cm.
Strikk til arb måler (30) 34 (38) cm.
Skift til rundp nr 4 og dobbelt garn.
Strikk 4 p vr-bord 1 r, 1 vr.
Fell løst av.
Strikk det andre forstykke på
samme måte, men speilvendt.
Montering:
Ermekant:
Strikk opp 1 m i hver rille fra rsiden langs erme med dobbelt
garn på rundp nr 4.
Strikk 1 vr, *2 r sm, 1 vr*, gjenta
fra *-* p ut = ca (24) 26 (28) m.
Strikk ca 1½ cm vr-bord rundt.
Fell av med r og vr m.
Strikk den andre ermekanten på
samme måte.
Bånd:
Legg opp 4 m på p nr 4, og strikk
ca (36) 40 (44) cm rillestrikk.
Fell av.
Strikk et bånd til på samme måte.
Sy sm i sidene og under ermene,
men la det gjenstå en åpning i
høyre side, ca 9 cm fra
oppleggskanten til å trekke båndet
gjennom.
Sy et bånd fast langs høyre
forkant, der økningene slutter.
Sy det andre båndet fast langs
venstre forkant, og trekk det
gjennom
åpningen
i
høyre
sidesøm. Båndet knyttes bak.
Halskant:
Hekle 1 fm i hver rille langs
halsringnigen, hekle ev 1 lm
mellom fm der kanten har en
tendens til å stramme.

Nr 12
Teppe i alfa
Størrelse:
Ca 70 x 85 cm
Garn:
ALFA (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Gråmelert 1042: 450 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm
12½ m mønster på p nr 7 = 10 cm

Legg opp 93 m på rundp nr 7, og
strikk diagram frem og tilbake (1.
p = r-siden).
Strikk til arb måler ca 83 cm. Slutt
med helt diagram.
Strikk diagrammets 8 siste p,
samtidig som det felles av på
siste p.

Nr 13
Teppe i bikubemønster
Teppets mål:
72x90 cm
Garn:
EASY (100 % merinoull, 50 gram =
ca 51 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: 200 gram
Oker 2527: 100 gram
Marine 6173: 100 gram
Gråmelert 1055: 100 gram
Mellombrun 3161: 100 gram
Lys lyng 4622: 100 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 9
Strikkefasthet:
9 m mønster på p nr 9 = 10 cm

Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r
Strikk mønsterfargene i denne
rekkefølge: Mellombrun, oker,
gråmelert, lys lyng, marine
1 lang m:
Stikk høyre p gjennom m i hvit rett
under de 4 p glattstrikk med
mønsterfarge,
m
med
mønsterfarge løser seg opp.
Mønster:
1. p: (= r-siden) Strikk r med hvit.
2. p: Strikk r.
3. p: Skift til mønsterfarge og
strikk r.
4. p: Strikk vr.
5. p: Strikk r.
6. p: Strikk som 4. p.
7. p: Skift til hvit og strikk slik:
Strikk 3 r, *1 lang m, 3 r*, gjenta
fra *-* p ut.
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8. p: Strikk r.
9. p: Skift til neste mønsterfarge
og strikk r.
10. p: Strikk som 4. p.
11. p: Strikk r.
12. p: Strikk som 4. p.
13. p: Skift til hvit og strikk slik: 1 r,
*1 lang m, 3 r*, gjenta fra *-* p ut,
slutt med 1 lang m, 1 r.
14. p: Strikk r.
Gjenta 3.-14. p.
Legg opp 63 m med hvit på rundp
nr 9, og strikk mønster til arb
måler ca 90 cm.
Slutt med 8. eller 14. p.
Fell av med hvit på neste p.
Montering:
Kant langs sidene:
Strikk opp m langs sidene med
hvit på rundp nr 9 slik: Strikk opp 2
m i beg og slutten, 2 m i hvert felt
med mønsterfarge og 1 m i hver
rille i hvit.
Strikk 2 p r.
Fell av med r m fra vr-siden

Nr 14

Nr 15

Nr 16

Teppe i perlestrikk

Teppe med hullmønster

Shorts

Størrelse:
Ca 70 x 85 cm

Størrelse:
Ca 73 x 88 cm

Størrelse:
(0-3) 6 (9) 12 mnd

Garn:
EASY (100 % merinoull, 50 gram =
ca 51 meter)
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)

Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)

Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)

Garnmengde:
EASY
Hvit 1002: 500 gram
ALPAKKA
Korall 4207: 50 gram

Garnmengde:
ALPAKKA
Støva petrol 7212: 250 gram
MANDARIN PETIT
Aquamint 6803: 150 gram

Veiledende pinner:
Rundp nr 9

Veiledende pinner:
Rundp nr 7

Strikkefasthet:
11 m perlestrikk på p nr 9 = 10 cm

Strikkefasthet:
15 m mønster med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 7 = 10 cm

Perlestrikk:
1. p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*
p ut.
2. p: Strikk vr over r, r over vr.
Gjenta 2. p.

Legg opp 75 m med hvit EASY på
rundp nr. 9. Strikk perlestrikk
frem og tilbake til arb måler 83 cm.
Fell av med r og vr m.

Legg opp 109 m med 1 tråd i hver
kvalitet på rundp nr 7.
Strikk diagram frem og tilbake (1.
p = r-siden).
Strikk til teppet måler ca 88 cm,
slutt med 3. p i diagrammet,
samtidig som det felles av.

Kant langs sidene:
Strikk med korall i ALPAKKA og
dobbelt garn.
Strikk opp 1 m i annenhver m/p
langs den ene langsiden fra rsiden på rundp nr 9.
Strikk 2 p r frem og tilbake (=
riller).
*Fell 4 m løst av, kast på høyre p,
løft m på høyre p over kastet*,
gjenta fra *-* p ut.
Strikk kant langs den andre
langsiden på samme måte.
Kant langs oppleggskant:
Strikk opp 1 m i hver m, og strikk
opp 3 m langs kantene i ALPAKKA
i hver side.
Strikk 2 p r frem og tilbake.
Fell løst av med r m.
Strikk på samme måte langs
avfellingskanten.
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Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART,
MEDI

DUO,

Garnmengde:
Lilla 5244: (100) 100 (100) 100
gram
Korall 4207: 50 gram alle str
Syrlig gulgrønn 2005: 50 gram alle
str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Legg opp (90) 98 (106) 114 m
med korall på rundp nr 3. Strikk vrbord rundt 1 r, 1 vr og
stripemønster slik: Strikk *2 omg
korall, 2 omg syrlig gulgrønn*,
gjenta fra *-* i alt 3 ggr.
Skift til lilla og rundp nr 3½.
Strikk glattstrikk, samtidig som
det på 1. omg økes jevnt fordelt til
(104) 112 (120) 128 m.
Sett et merke i hver side med (52)
56 (60) 64 m til hver del.
Strikk buksen høyere bak slik:
Strikk (36) 38 (40) 42 r, vend, kast,
strikk 20 vr, *vend, kast, strikk r til
4 m forbi forrige vending (strikk
kastet sm med etterfølgende m),
vend, kast, strikk vr til 4 m etter
vendingen i motsatt side (strikk
kastet sm med etterfølgende m)*,
gjenta fra *-* til det er vendt (4) 4
(5) 5 ggr i hver side.
Strikk glattstrikk over alle m.
Sett et merke rundt 2 m midt foran
og midt bak = merkem (= (50) 54
(58) 62 m mellom sidemerkene).
Strikk til arb måler (20) 22 (24) 26
cm, målt midt foran.

Øk 1 m på hver side av merkem til
kile slik: Ta opp tråden mellom 2 m
og strikk den vridd r = 4 m økt på
omg.
Gjenta økningene annenhver omg
i alt 6 ggr, det blir 2 m mer mellom
merkem hver økning = (128) 136
(144) 152 m, og 14 kile m.
Fell kilem på for- og bakstykke på
neste omg, og strikk hvert ben
frem og tilbake hver for seg = (50)
54 (58) 62 m.
Ben: Skift til syrlig gulgrønn og
rundp nr 3. Strikk 1 p r fra r-siden,
samtidig som det felles jevnt
fordelt til (48) 52 (56) 58 m.
Strikk vr-bord 1 r, 1 vr og
stripemønster slik: 1 p syrlig
gulgrønn, 2 p korall, 2 p syrlig
gulgrønn, 2 p korall.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Sy sm i skrttet.

Hjelmlue

Strikk glattstrikk med felling og
økning slik:
1. omg: 1 r, øk 1 m, (12) 14 (16) r,
dobbel felling, (12) 14 (16) r, øk 1
m, 1 r, øk 1 m, (12) 14 (16) r,
dobbel felling, (12) 14 (16) r, øk 1
m, 1 r, øk 1 m, (12) 14 (16) r,
dobbel felling, (12) 14 (16) r, øk 1
m.
2. omg: Strikk r.
Gjenta disse 2 omg i alt (18) 22
(26) omg.
Fortsett fellingnene på samme
måte, (utelat økningene), til det
gjenstår 1 m mellem fellingene.
Fell på neste omg ved å strikke 2 r
sm omg rundt.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, og fest den godt.
Snor:
Strikk opp 5 m langs kanten i den
ene spissen på luen med korall på
p nr 3½.
Strikk 20-25 cm vr-bord frem og
tilbake.
Fell av med r og vr m.
Strikk en snor i motsatt side på
samme måte.

Størrelser:
(0-3) 6-12 (18-24) mnd

Nr 17
Garnmengde:
Lilla 5244: 50 gram alle str
Korall 4207: 50 gram alle str
Syrlig gulgrønn 2005: 50 gram alle
str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½
Dobbel felling:
Ta 2 m r løs av samtidig, (som om
2 m strikkes r sm), 1 r, trekk de 2
løse m over
Økning:
Ta opp tråden mellom 2 m og
strikk den vridd r

Legg løst opp (84) 96 (108) m med
korall på rundp nr 3½. Strikk vrbord rundt 1 r, 1 vr, og
stripemønster slik:
1 omg korall, 2 omg syrlig
gulgrønn.
Skift til lilla. Omg beg midt bak.

Jakke med rundt
bærestykke
Størrelse:
(0-3) 6-9 (12) 24 mnd
Plaggets mål:
Overvidde: (49) 54 (60) 64 cm
Hel lengde: (25) 28 (32) 36 cm
Ermelengde (15) 18 (21) 24 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
KASHMIR ALPAKKA (84 %
babyalpakka, 16 % kashmir, 50
gram = ca 68 meter)
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
KASHMIR ALPAKKA
Gråmelert 1042: (150) 200 (250)
300 gram
Garnmengde:
ALPAKKA
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Syrlig gulgrønn 2005: 50 gram alle
str
Korall 4207: 50 gram alle str
Lilla 5244: 50 gram alle str
Tilbehør:
(5) 5 (6) 6 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5 og 6
Strikkefasthet:
16½ m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
Økning:
Ta opp tråden mellom 2 m og
strikk den vridd r
Første og siste m er kantm, som
strikkes hele tiden r

Strikk ovenfra og ned.
Legg opp (45) 45 (49) 49 m med
gråmelert på rundp nr 5. Strikk 5 p
r frem og tilbake = rillestrikk.
Skift til rundp nr 6 og øk slik:
1. p: *2 r, øk 1*, gjenta fra *-* p ut,
slutt med 5 r = (65) 65 (71) 71 m.
2. p: Kantm, strikk vr p ut, slutt
med kantm.
Skift til korall.
3. p: Kantm, 1 r, *ta 1 m løs av
med tråden bak arb, 1 r*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med kantm.
4. p: Kantm, 1 vr, *ta 1 m løs av
med tråden foran arb, 1 vr*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med kantm.
Skift til gråmelert.
5. p: *3 r, øk 1 m*, gjenta fra *-* p
ut, slutt med 5 r = (85) 85 (93) 93
m.
6. p: Kantm, strikk vr p ut, slutt
med kantm.
Skift til lilla.
7. p: Kantm, ta 1 m løs av med
tråden bak arb, *1 r, ta 1 m løs av
med tråden bak arb*, gjenta fra *-*
p ut, slutt med kantm.
8. p: Kantm, ta 1 m løs av med
tråden foran arb, *1 vr, ta 1 m løs
av med tråden foran arb*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med kantm.
Skift til gråmelert.
9. p: *4 r, øk 1 m*, gjenta fra *-* p
ut, slutt med 5 r = (105) 105 (115)
115 m.
10. p: Kantm, strikk vr p ut, slutt
med kantm.

Skift til syrlig gulgrønn.
11. p: Kantm, 1 r, *ta 1 m løs av
med tråden bak arb, 1 r*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med kantm.
12. p: Kantm, 1 vr, *ta 1 m løs av
med tråden foran arb, 1 vr*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med kantm.
Skift til gråmelert.
13. p: *5 r, øk 1 m*, gjenta fra *-* p
ut, slutt med 5 r = (125) 125 (137)
137 m.
14. p: Kantm, strikk vr p ut, slutt
med kantm.
Skift til korall.
15. p: Kantm, ta 1 m løs av med
tråden bak arb, *1 r, ta 1 m løs av
med tråden bak arb*, gjenta fra *-*
p ut, slutt med kantm.
16. p: Kantm, ta 1 m løs av med
tråden foran arb, *1 vr, ta 1 m løs
av med tråden foran arb*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med kantm.
Strikk ferdig med gråmelert.
24 mnd:
17. p: *12 r, øk 1 m*, gjenta fra *-*
p ut, slutt med 5 r = 148 m.
Alle str:
Strikk (2) 4 (6) 1 p glattstrikk
innenfor kantm i hver side = (125)
125 (137) 148 m.
Del arb til ermehull fra r-siden slik:
Strikk (19) 19 (22) 23 m r, sett de
neste (24) 24 (25) 27 m på en hj.p
til erme, og legg opp (2) 6 (6) 6
nye m på p, strikk (39) 39 (43) 48
r, sett de neste (24) 24 (25) 27 m
på en hj.p til erme, og legg opp (2)
6 (6) 6 nye m på p, strikk (19) 19
(22) 23 m r = (81) 89 (99) 106 m.
Strikk glattstrikk innenfor kantm til
arb måler ca (23) 26 (30) 34 cm,
slutt med 1 p fra vr-siden.
Skift til p nr 5.
Strikk 6 p r. Fell av med r m.
Ermer:
Strikk opp (3) 7 (7) 7 m over de
nye m, ta med m fra hj.p = (27) 31
(32) 34 m på strømpep nr 6.
Sett et merke midt under erme,
omg beg her.
Strikk glattstrikk rundt, samtidig
som det felles 1 m på hver side av
merke hver (6.) 5. (6.) 5. cm i alt
(2) 3 (3) 4 ggr = (23) 25 (26) 26 m.
Strikk til erme måler (13) 16 (19)
22 cm, eller 2 cm før ønsket
lengde. Strikk 1 omg vr, 1 omg r, 1
omg vr, 1 omg r.
Fell av med vr m.

Montering:
Venstre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over ca hver 4. m/p langs
venstre forstykke med gråmelert
på rundp nr 5.
Strikk 4 p r. Fell av med r m.
Høyre forkant:
Strikk som venstre, men med (5) 5
(6) 6 knapphull jevnt fordelt på 2.
p, 2 m inn fra hver side.
Knapphull: Strikk 2 r sm, kast.
Sy i knapper.

Sko
Størrelse:
(0-3) 3-6 mnd
Garnmengde:
KASHMIR ALPAKKA
Gråmelert 1042: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpep nr 5
Strikkefasthet:
18 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm

Legg opp (32) 34 m på strømpep
nr 5.
1. og 2. p: Strikk r frem og tilbake.
3. p: Strikk (15) 16 r, kast, 2 r, kast,
(15) 16 r.
4. p: Strikk r, kastet strikkes vridd r
= (34) 36 m.
5. p: (16) 17 r, kast, 2 r, kast, (16)
17 r.
6. p: Strikk som 4. p = (36) 38 m.
7. p: Strikk (17) 18 r, kast, 2 r, kast,
(17) 18 r.
8. p: Strikk som 4. p = (38) 40 m.
9. p: Strikk r.
10. p (= vr-siden): Strikk (15) 16 vr,
8 r, (15) 16 vr.
11. p: Strikk (13) 14 r, 1 r løs av, 1
r, trekk den løse m over, 8 r, 2 r
sm, (13) 14 r = (36) 38 m.
12. p: Strikk (14) 15 vr, 8 r, (14) 15
vr.
13. p: Strikk (12) 13 r, 1 r løs av, 1
r, trekk den løse m over, 8 r, 2 r
sm, (12) 13 r = (34) 36 m.
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14. p: Strikk (13) 14 vr, 8 r, (13) 14
vr.
15. p: Strikk (11) 12 r, 1 r løs av, 1
r, trekk den løse m over, 8 r, 2 r
sm, (11) 12 r = (32) 34 m.
16. p: Strikk (12) 13 vr, 8 r, (12) 13
vr.
17. p: Strikk (10) 11 r, 1 r løs av, 1
r,
trekk den løse m over, 8 r, 2 r sm,
(10) 11 r = (30) 32 m.
18. p: Strikk (11) 12 vr, 8 r, (11) 12
vr.
19. p: Strikk (9) 10 r, 1 r løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 8 r, 2 r sm,
(9) 10 r = (28) 30 m.
20. p: Strikk (10) 11 vr, 8 r, (10) 11
vr.
21. p: Strikk (8) 9 r, 1 r løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 8 r, 2 r sm,
(8) 9 r = (26) 28 m.
22. p: Strikk (9) 10 vr, 8 r, (9) 10 vr.
Strikk 8 cm vr-bord 1 r, 1 vr.
Fell løst av med r og vr m.
Sy sm i sidene = bak på foten.
Sy løst sm oppleggskanten = under
foten.

