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DET VAR EN GANG

SISU
ET EVENTYR MED SANDNES GARN
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DET VAR EN GANG...
AT VÅRE DESIGNERE LOT SEG INSPIRERE
AV NORSKE OG UTENLANDSKE
EVENTYRFIGURER. OG SLIK VAR DET AT
DENNE KOLLEKSJON FØDTES MED SITT
FABELAKTIGE, LEKNE UTTRYKK SOM
PASSER ALLE LIVLIGE OG AKTIVE BARN.
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ALLE PLAGG I KOLLEKSJONEN ER STRIKKET I SISU. DETTE
DEILIG MYKE ULLGARNET ER FORSTERKET MED NYLON, NOE
SOM GJØR DET SPESIELT SLITESTERKT OG VELEGNET TIL
BARNEPLAGG. GARNET ER OGSÅ SUPERWASH-BEHANDLET
OG TÅLER DERFOR MASKINVASK SPESIELT GODT.
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Nr 1
”Robin Hood”
genser med struktur,
hette og lomme
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 68 (72) 77 (80) 86
cm
Hel lengde (38) 42 (46) 50 (54) 54
cm
Ermelengde: (24) 28 (31) 34 (37)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Grønn 8514: (400) 450 (500) 550
(600) 650 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5
Strømpep nr 3 til snorer
Strikkefasthet:
20 m mønster på p nr 5 = 10 cm
Genseren strikkes med dobbelt
garn

For- og bakstykke:
Legg opp (118) 124 (134) 140
(148) 158 m med dobbelt garn på
rundp nr 4½, og strikk 8 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 5, strikk diagram,
samtidig som det på 1. omg økes
jevnt fordelt til i alt (129) 135 (144)
153 (159) 171 m.

Sett et merke i hver side med (64)
67 (72) 76 (79) 85 m til forstykke,
og (65) 68 (72) 77 (80) 86 m til
bakstykke.
På neste omg settes de midterste
(48) 51 (56) 60 (63) 69 m på
forstykke på en hj.p til lomme,
samtidig som det legges opp (48)
51 (56) 60 (63) 69 nye m bak
disse m.
Strikk til arb måler (26) 29 (32) 35
(38) 37 cm.
Fell til ermehull i hver side slik:
Fell 2 m, strikk (60) 63 (69) 72 (75)
81 m (= forstykke), fell 3 m, strikk
(63) 66 (69) 75 (78) 84 m (=
bakstykke), fell 1 m.
Strikk hver del for seg.
Bakstykke:
= (63) 66 (69) 75 (78) 84 m.
Strikk diagram frem og tilbake til
arb måler (38) 42 (46) 50 (54) 54
cm.
Fell av.
Forstykke:
= (60) 63 (69) 72 (75) 81 m.
Strikk som bakstykke til arb måler
(33) 37 (41) 44 (48) 48 cm.
Sett de midterste (12) 13 (15) 16
(17) 19 m på en hj.p, til hals.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 2,2,1 m = (19) 20 (22) 23 (24) 26
skulderm.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 54 cm.
Fell av.
Lomme:
= (48) 51 (56) 60 (63) 69 m.
Strikk diagram frem og tilbake,
samtidig som det på 1. p legges
det opp 1 ny m i beg på p (=
kantm som strikkes r på alle p) =
(49) 52 (57) 61 (64) 70 m.
Str 6 år:
Legg opp 1 ny m i slutten på p
også = 58 m.
Når det er strikket (3) 4 (4) 4 (5) 5
cm, felles det i hver side
annenhver p 3,2,2,2,2 m, fell 1 m
(3) 3 (3) 4 (5) 5 ggr, og fell til slutt
1 m hver 4. p 2 ggr = (17) 20 (26)
27 (28) 34 m.
Strikk til hele lommen måler (13)
14 (14) 15 (16) 16 cm. Fell av.
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Ermer:
Legg opp (30) 30 (32) 32 (34) 34
m med dobbelt garn på strømpep
nr 4½, og strikk 8 cm vr-bord rundt
1 r, 1 vr. Sett et merke der omg
beg.
Skift til strømpep nr 5 og strikk
diagram, samtidig som det økes
1 m på hver side av merke.
Gjenta økningene hver 1½. cm til i
alt (48) 52 (56) 60 (64) 68 m.
OBS! De økte m strikkes etter
hvert med i mønster.
Strikk til arb måler (24) 28 (31) 34
(37) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy i ermene.
Lommekant:
Strikk opp ca (19) 21 (23) 25 (27)
29 m på rundp nr 4½ langs den
ene lommebuen.
Strikk 5 p vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) *1 vr, 1 r*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 vr
Fell av med r og vr m.
Strikk på samme måte langs den
andre lommebuen. Sy lommen
fast langs sidene og øverst.
Hette:
Omg beg midt foran.
Strikk opp m rundt halsen (inkl m
på hj.p) med dobbelt garn på
rundp nr 5.
Strikk 1 p vr fra vr-siden, samtidig
som m-tallet reguleres til ca (76)
79 (82) 85 (88) 91 m. M-tallet må
være delelig med 3+4.
Str (2) (6) (10) år:
Sett et merke midt bak.
Str 4, 8, 12 år:
Sett et merke rundt med midterste
m = midtm.
Alle str:
Strikk diagram frem og tilbake
innenfor 2 kantm i hver side,
samtidig som det økes 1 m på
hver side av merke/midtm hver 4.
p i alt (4) 5 (5) 5 (5) 6 ggr.
Strikk til hetten måler (21) 22 (24)
26 (28) 30 cm.
Str (2) (6) (10) år:
Fell slik: *Strikk til 2 m før merke,
ta 1 r løs av, 1 r, trekk den løse m
over, 2 r sm, strikk p ut. Strikk 3 p
uten felling*, gjenta fra *-* 1 gang.

Strikk som før, og gjenta fellingene
annenhver p i alt 3 ggr.
Str 4, 8, 12, år:
Fell slik *Strikk til 2 m før merkem,
ta 1 r løs av, 1 r, trekk den løse m
over, 1 r, 2 r sm, strikk p ut. Strikk
3 p uten felling*, gjenta fra *-* 1
gang. Strikk som før, og gjenta
fellingene annenhver p i alt 3 ggr.
Sett halvdelen av hettens m på en
annen p. Brett hetten r-side mot rside, og strikk 1 m fra hver p r sm,
samtidig som det felles av.
Snorer:
Legg opp 4 m med enkelt garn på
strømpep nr 3, og strikk glattstrikk
slik:
Strikk 1 p r, skyv m tilbake på p,
stram garnet, og strikk r. Fortsett
slik til arb måler 25 cm.
Fell av.
Strikk en snor til på samme måte.
Fest snorene til hetten, se foto.

Nr 2
”Jack &
bønnestengelen”
Jakke med struktur og
hette
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (72) 76 (80) 86
cm
Hel lengde (38) 42 (46) 50 (54) 54
cm
Ermelengde: (24) 28 (31) 34 (37)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Grønn print 8537: (350) 350 (400)
450 (500) 550 gram

Tilbehør:
Glidelås i passe lengde
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5
Strømpep nr 3
Strikkefasthet:
20 m mønster på p nr 5 = 10 cm
De 2 første og 2 siste m er
kantm og strikkes slik:
Første m på alle p tas løs av med
tråden foran arb som om den
skulle strikkes vr, strikk 1 r, strikk
til det gjenstår 2 m, nest siste m på
alle p tas løs av med tråden foran
arb som om den skulle strikkes vr,
strikk siste m r.
Hele jakken
dobbelt garn

strikkes

med

For- og bakstykke:
Legg opp (119) 125 (135) 141
(149) 159 m med dobbelt garn på
rundp nr 4½, og strikk 8 cm vrbord frem og tilbake slik: (1. p = vrsiden) 2 kantm, 1 vr, *1 r, 1 vr*,
gjenta fra *-* til det gjenstår 2 m, 2
kantm.
Skift til rundp nr 5 og strikk
diagram innenfor 2 kantm i hver
side, samtidig som det på 1. p
økes jevnt fordelt til i alt (131) 140
(149) 155 (164) 176 m.
Strikk til arb måler (26) 29 (32) 35
(38) 37 cm.
Fell til ermehull i hver side slik:
Strikk (31) 34 (37) 37 (40) 43 m (=
forstykke), fell (6) 3 (3) 6 (3) 3 m,
strikk (57) 66 (69) 69 (78) 84 m (=
bakstykke), fell (6) 3 (3) 6 (3) 3 m,
strikk (31) 34 (37) 37 (40) 43 m (=
forstykke).
Strikk hver del for seg.
Bakstykke:
= (57) 66 (69) 69 (78) 84 m.
Strikk diagram frem og tilbake til
arb måler (38) 42 (46) 50 (54) 54
cm. Fell av.
Høyre forstykke:
= (31) 34 (37) 37 (40) 43 m.
Strikk diagram med 2 kantm mot
forkanten frem og tilbake til arb
måler (33) 37 (41) 45 (49) 49 cm.
Sett de 2 første m (= kantm) på en
hj.p, fell (5) 5 (6) 6 (6) 7 m til hals.
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Fell ytterligere annenhver p
(2,2,1,1) 2,1,1,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1
(3,2,1,1) 3,2,1,1 m = (18) 22 (22)
22 (25) 27 skulderm.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 54 cm.
Fell av.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (30) 30 (32) 32 (34) 34
m med dobbelt garn, på strømpep
nr 4½.
Strikk 8 cm vr-bord 1 r, 1 vr rundt.
Sett et merke der omg beg.
Skift til strømpep nr 5 og strikk
mønster rundt. Øk 1 m på hver
side av merke, de økte m strikkes
etter hvert med i mønster.
Strikk til arb måler (24) 28 (31) 34
(37) 40 cm, eller ønsket lengde,
samtidig som økningene gjentas
hver 1½ cm til i alt (48) 52 (56) 60
(64) 68 m.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Hette:
Strikk opp m langs halsen (inkl
kantm) med dobbelt garn på rundp
nr 5.
Strikk 1 p vr fra vr-siden, samtidig
som m-tallet reguleres til ca (77)
80 (83) 86 (89) 92 m, m-tallet må
være delelig med 3 + 1 + 4 m.
OBS! De 2 ytterste m i hver side
er kantm.
Str: (2) (6) (10) år: Sett et merke
rundt den midterste m midt bak.
Str: 4 8 12 år: Sett et merke midt
bak.
Strikk diagram frem og tilbake, og
Øk 1 m på hver side av
merket/midtm på hver 4. p (4) 5 (5)
5 (5) 6 ggr. Strikk til hetten måler
(21) 22 (24) 26 (28) 30 cm.
Str: (2) (6) (10) år: Fell slik *Strikk
til 2 m før merkem, ta 1 r løs av, 1
r, trekk den løse m over, 1 r, 2 r
sm, strikk p ut. Strikk 3 p uten
felling*. Strikk fra *-* en gang til.
Deretter
strikkes
som
før,
samtidig som det felles på hver p
fra r-siden, 3 ggr.

Str: 4 8 12 år: Fell slik *Strikk til 2
m før merket, ta 1 r løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 r sm,
strikk p ut. Strikk 3 p uten felling*.
Strikk fra *-* en gang til. Deretter
strikkes som før, samtidig som
det felles på hver p fra r-siden, 3
ggr.
Sett halvdelen av hettens m på en
annen p. Brett hetten r-side mot rside, og strikk 1 m fra hver p r sm,
samtidig som det felles av.
Sy i glidelåsen.

Garnmengde:
Hvit 1002: (150) 200 (250) 300
gram
Cerise 4627/Petrol 6554: (50) 100
(150) 200 gram
Rosa 4517/Turkis 6733: 50 gram
alle str
Tilbehør:
1 knapp
Hjelmtvedt K181005/K180998
Veiledende pinner:
Rundp nr 3 og 4
Strømpep nr 3
Heklenål nr 3½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Nr 3
”Anastasia og Drizella”
Kjole
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (68) 72 cm
Hel lengde: (48) 52 (58) 62 cm
Ermelengde: (24) 28 (31) 35 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde

For- og bakstykke:
Legg opp (164) 172 (184) 192 m
med cerise/petrol på rundp nr 4,
og strikk 1 omg glattstrikk rundt.
Skift til hvit og fortsett med
glattstrikk, samtidig som det på
neste omg økes (82) 86 (92) 96 m
jevnt fordelt = (246) 258 (276) 288
m.
Når arb måler (17) 18 (20) 21 cm
felles (82) 86 (92) 96 m jevnt
fordelt = (164) 172 (184) 192 m.
Sett et merke i hver side, med (82)
86 (92) 96 m til hver del.
Skift til cerise/petrol, strikk 1 omg
glattstrikk, 1 omg vr.
Skift til rundp nr 3 og strikk
glattstrikk.
Når arb fra den vr omg måler (6) 7
(8) 8 cm, strikkes 1 omg slik: *1 r
med cerise/petrol, 1 r med
rosa/turkis*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Skift til rosa/turkis og strikk til arb
fra den vr omg måler ca (10) 12
(14) 14 cm.
Neste omg strikkes slik: *1 r med
rosa/turkis, 1 r med hvit*, gjenta
fra *-* omg rundt.
Fortsett med hvit til arb fra den vr
omg måler (19) 21 (24) 26 cm.
Fell 6 m i hver side til ermehull (3
m på hver side av merkene) = (76)
80 (86) 90 m til hver del.
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Bakstykke:
= (76) 80 (86) 90 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
og fell videre til ermehull i hver
side annenhver p 2,2,2,1,1,1 m.
Når arb måler (43) 47 (53) 57 cm,
deles til splitt med (29) 31 (34) 36
m til hver side. Strikk hver side
ferdig for seg.
De 2 første m mot splitten strikkes
hele tiden r (= riller).
Strikk til arb måler (46) 50 (56) 60
cm. Fell (12) 12 (13) 15 m mot
splitt til nakke.
Fell
ytterligere
mot
nakken
annenhver p 1,1 m = (15) 17 (19)
19 skulderm.
Strikk til arb måler (48) 52 (58) 62
cm.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (76) 80 (86) 90 m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke.
Strikk til arb måler (43) 47 (52) 56
cm. Fell de midterste (16) 16 (18)
22 m til hals, og strikk hver side for
seg.
Fell
ytterligere
ved
halsen
annenhver p 2,2,1,1 m = (15) 17
(19) 19 skulderm.
Strikk til arb måler (48) 52 (58) 62
cm.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (44) 48 (48) 52 m med
hvit på strømpep nr 3, og strikk vrbord rundt 1 r, 1 vr rundt.
Når arb måler 5 cm, økes 2 m midt
under erme. De økte m strikkes
etter hvert med i vr-bord.
Gjenta økningen annenhver cm til i
alt (62) 66 (72) 78 m.
Strikk til arb måler (24) 28 (31) 35
cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 m midt under ermet.
Strikk vr-bordstrikk frem og tilbake
og fell til ermetopp i hver side
annenhver p 2,2,2,1,1,1 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.

Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (82) 92 (102) 112 m
med cerise/petrol på rundp nr 3
langs halsen.
Strikk 3 p glattstrikk frem og
tilbake.
Strikk 2 p slik: *1 r med
cerise/petrol, 1 r med rosa/turkis*,
gjenta fra *-* p ut.
Fortsett med rosa/turkis, og strikk
4 p glattstrikk.
Fell løst av.
Brett halskanten mot vr-siden, og
sy til med løse sting.
Hekle en hempe av lm med
cerise/petrol, som sys fast i høyre
side på halskanten.
Sy i en knapp i motsatt side.
Heklet skjørt:
Hekles ovenfra og ned.
1. omg: Fest tråden med 1 kjm i
livet på venstre side av kjolen i
den vr omg, og hekle med
cerise/petrol og heklenål nr 3½.
Hekle 1 fm i hver vr m omg rundt.
Ta sm med 1 kjm i 1. fm, = (164)
172 (184) 192 fm.
2. omg: Hekle 1 lm (= 1.fm) *5 lm,
hopp over 3 fm, 1 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt. Ta sm
med 1 kjm.
3. omg: Hekle kjm frem til midten
av lm-buen, *6 lm, 1 fm i neste lmbue*, gjenta fra *-* omg rundt. Ta
sm med 1 kjm.
4. omg: Hekle kjm frem til midten
av lm-buen, *7 lm, 1 fm i neste lmbue*, gjenta fra *-* omg rundt. Ta
sm med 1 kjm.
5. omg: Hekle kjm frem til midten
av lm-buen, *8 lm, 1 fm i neste lmbue*, gjenta fra *-* omg rundt. Ta
sm med 1 kjm.
6. omg: Hekle kjm frem til midten
av lm-buen, *9 lm, 1 fm i neste lmbue*, gjenta fra *-* omg rundt. Ta
sm med 1 kjm.
Gjenta 6. omg til arb måler ca (17)
18 (20) 21 cm.
Fortsett slik:
Hekle 5., 4., 3. og 2. omg.
Hekle de 2 skjørtene sm slik:
Hekle *4 lm, 1 kjm i den
cerise/petrol
oppleggskanten*,
gjenta fra *-* omg rundt.

Strikk til arb måler (36) 39 (43) 47
(51) 55 cm.
Fell 6 m i hver side (= 3 m på hver
side av merkene). Legg arb til side
og strikk ermene.

Nr 4
”Tornerose” kjole
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 64 (68) 73 (78) 81
cm
Hel lengde: (48) 52 (57) 62 (67) 72
cm
Erme-lengde: (18) 20 (22) 24 (27)
30 cm
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Gammelrosa 4513: (200)
(250) 300 (350) 400 gram

250

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 4½
+ nr 2½ til halskanten
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk og mønster på p nr
4½, og 27 m glattstrikk på p nr 3 =
10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (186) 192 (204) 216
(234) 246 m på rundp nr 4½.
Strikk rillestrikk 1 omg vr, 1 omg r,
1 omg vr. Strikk 2 omg glattstrikk.
Strikk diagram som gjentas i alt
(3) 4 (4) 5 (6) 6 ggr.
Skift til p nr 3 og strikk glattstrikk til
arb måler (14) 16 (17) 19 (22) 22
cm. Sett et merke i hver side med
(93) 96 (102) 108 (117) 123 m til
hver del. Fell 2 m i hver side slik:
Strikk 1 r, 2 r sm, strikk til 3 m før
neste merke, 2 vridd r sm, 2 r, 2 r
sm, strikk til 3 m før neste merke,
2 vridd r sm, 1 r. Gjenta fellingen
hver (2.) 2. (3.) 3. (2½.) 2½. cm i
alt (5) 5 (5) 5 (6) 7 ggr = (166) 172
(184) 196 (210) 218 m.
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Ermer:
Legg opp (54) 60 (60) 66 (66) 72
m på strømpep nr 4½.
Strikk rillestrikk 1 omg vr, 1 omg r,
1 omg vr. Strikk 2 omg glattstrikk.
Strikk diagram som gjentas i alt
(2) 2 (2) 3 (3) 3 ggr.
Skift til p nr 3 og strikk glattstrikk til
arb måler (8) 8 (8) 11 (11) 11 cm.
Sett et merke rundt første og siste
m på omg. Øk 1 m på hver side
av merke, gjenta økningene hver
(2.) 2½. (1½.) 2. (1½.) 2. cm til i alt
(64) 70 (76) 80 (86) 90 m. Strikk til
arb måler (18) 20 (22) 24 (27) 30
cm.
Fell 6 m midt under erme.
Raglanfelling:

Strikk ermene inn på for- og
bakstykke på rundp nr 3 = (270)
288 (312) 332 (358) 374 m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Strikk glattstrikk og fell raglan slik:
*Strikk 2 r sm, strikk til 2 m før
neste merke, 2 vridd r sm*. Gjenta
fra *-* omg rundt = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg
i alt (22) 24 (26) 28 (30) 32 ggr,
der det er mulig. Samtidig når det
er felt (18) 18 (19) 20 (21) 22 ggr,
settes de midterste (11) 12 (12) 14
(15) 15 m på forstykket på en hj.p,
og strikk videre frem og tilbake.
Fell videre i hver side annenhver p
til hals 3 m til raglanfellingene er
strikket ferdig.
La de resterende m være på p.
Halskant:
Sett m fra hj.p inn på rundp nr 2½
og strikk opp 1 m i hver m. Strikk 1
omg glattstrikk samtidig som mtallet reguleres til = (108) 108
(114) 120 (126) 132 m. La de
resterende m være på p.
Krage:
Legg opp (108) 108 (114) 120
(126) 132 m på rundp nr 4½.
Strikk rillestrikk 1 omg vr, 1 omg r,
1 omg vr rundt. Strikk 2 omg
glattstrikk. Strikk diagram 1 ggr.

Skift til p nr 3 og strikk (1) 2 (2) 3
(3) 3 omg glattstrikk.
Legg kragen over halskanten og
strikk 1 m fra hver p r sm på p nr
2½ omg rundt. Strikk 1 omg vr, 1
omg r, 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg
vr. Fell av.
Montering:
Sy sm under ermene.

Tilbehør:
Ca (160) 160 (170) 180 cm
satengbånd, 15 med mer bredde
Veiledende pinner:
Rundp nr 3 og 4
Strømpep nr 4
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
27 m vr-bordstrikk med dobbelt
garn på p nr 4 = 10 cm, når det
ikke strekkes
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

OBS! 3. omg i diagram:
Ta første m løst av, som strikkes
sm med siste kastet på omg

Nr 5
”Snøhvit”
poncho med
flettemønster og sløyfer
Størrelse:
(2-4) 6 (8) 10-12 år
Plaggets mål:
Vidde nederst: (92) 102 (111) 120
cm
Hel lengde: (30) 34 (36) 40 cm

Flettebord på tvers:
Legg opp 26 m på rundp nr 3 med
enkel tråd, og strikk 1. p fra vrsiden slik:
Strikk 5 m r, strikk vr til det
gjenstår 5 m, strikk r p ut.
Strikk diagram frem og tilbake
innenfor 1 kantm i hver side til arb
måler (90) 100 (108) 118 cm, slutt
som diagrammet viser.
Fell av.
Sy sm oppleggs- og avfellingskant,
r-side mot r-side, og med 1 p/omg
i hver side til sømrom.
Vr-bord:
Beg i siden (= ved sømmen), og
strikk opp 1 m i annenhver m/p
rundt
den
ene
siden
av
fletteborden med dobbelt garn på
rundp nr 4. Strikk 1 omg vr,
samtidig som det økes jevnt
fordelt til ca (248) 272 (296) 324
m.

Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Hvit 1001: (150) 150 (200) 200
gram
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M-tallet må være delelig med 4.
Strikk (6) 7 (8) 9 cm vr-bord rundt
2 r, 2 vr.
Fell løst av med r og vr m.
For- og bakstykke:
Beg i siden, og strikk opp 1 m i
hver m/p, men hopp over hver 4.
m/p med enkel tråd på rundp nr 3
rundt den andre siden av
fletteborden.
Strikk 1 omg vr, samtidig som mtallet reguleres til (250) 275 (300)
325 m.
Strikk glattstrikk til arb måler (20)
21 (22) 23 cm, målt fra nederste
kant.
Sett et merke der omg beg, strikk
*(8) 9 (10) 11 m r, 2 r sm*, gjenta
fra *-* omg rundt = 25 m felt.
Strikk glattstrikk til hel lengde, og
gjenta fellingene hver 8. omg med
1 m mindre mellom fellingene for
hver gang i alt (5) 6 (7) 8 ggr =
125 m alle str.
Strikk glattstrikk til arb måler ca
(30) 34 (36) 40 cm.
Skift til strømpep nr 4 og dobbel
tråd. Strikk 1 omg vr, samtidig
som det felles jevnt fordelt til (84)
88 (92) 96 m.
Strikk videre (6) 6 (7) 8 cm vr-bord
rundt 2 r, 2 vr.
Fell løst av med r og vr m.
Montering:
Trekk
satengbånd
gjennom
fletteborden, og knytt en sløyfe på
forsiden, se foto.

Nr 6
”Snøhvit”
vest med flettemønster og sløyfer
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 66 (71) 75 (80) 84
cm
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (50) 52
cm
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Hvit 1001: (200) 250 (300) 300
(350) 400 gram
Tilbehør:
2 knapper
Hjelmtvedt K310744
Ca 120 cm satengbånd, 15 mm
bredde
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5
Strikkefasthet:
18 m glattstrikk og 24 m mønster
på p nr 5 = 10 cm
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

Beg fra r-siden og strikk glattstrikk
og mønster slik:
1 kantm, 4 m glattstrikk, diagram
A, strikk glattstrikk til det gjenstår
19 m, strikk diagram A, 4 m
glattstrikk og 1 kantm = (124) 128
(136) 144 (152) 160 m.
Sett et merke i hver side med (34)
35 (37) 39 (40) 43 m til hvert
forstykke og (56) 58 (62) 66 (72)
74 m til bakstykke.
Strikk med denne inndeling til arb
måler (25) 28 (31) 34 (35) 36 cm.
Del arb ved merkene, og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (56) 58 (62) 66 (72) 74 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
med 1 kantm i hver side til arb
måler (36) 40 (44) 48 (50) 52 cm.
Fell av.
Høyre forstykke:
= (34) 35 (37) 39 (40) 43 m.
Strikk glattstrikk og diagram A
frem og tilbake med 1 kantm i hver
side til arb måler ca (26) 30 (34)
36 (39) 41 cm.
Strikk videre glattstrikk og
diagram B over diagram A
innenfor 1 kantm i hver side til arb
måler (30) 34 (37) 41 (43) 45 cm.
Strikk som før, samtidig som det
felles til hals mot forkant slik:
Fell i beg på hver p fra r-siden
(3,2,2) 3,2,2 (3,2,2) 5,2,2 (5,2,2)
5,2,2 m. Fell på neste p slik:
*Ta 1 m løst av, 2 r sm, trekk den
løse m over*. Gjenta fellingen på
neste p fra r-siden.
Fell til slutt annenhver p (1) 1 (1,1)
1,1 (1,1,1) 1,1,1 m.
Strikk til arb måler (36) 40 (44) 48
(50) 52 cm.

Vesten strikkes med dobbelt
garn

For- og bakstykke:
Legg opp (112) 116 (124) 132
(140) 148 m med dobbelt garn på
rundp nr 5.
Strikk (8) 10 (10) 12 (12) 14 cm vrbord frem og tilbake slik: (1. p = vrsiden) 1 kantm, 2 r, *2 vr, 2 r*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm.
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Fell til slutt fra r-siden slik:
Strikk 2 r sm i alt 3 ggr, samtidig
som det felles av, og fell av de
resterende m.
Venstre forstykke:
= (34) 35 (37) 39 (40) 43 m.
Strikk som høyre forstykke, men
fell til hals fra vr-siden.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Ermer:
Beg midt under erme og strikk opp
(48) 52 (56) 60 (64) 68 m med
dobbelt garn på strømpep nr 5
rundt ermehullet.
Strikk 1 omg vr, 6 omg vr-bord
rundt slik: 1 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-* omg rundt, slutt med
1 r.
Sett et merke midt under erme.
Strikk resten av erme frem og
tilbake med forkortede rekker slik:
Strikk til det gjenstår 5 m før
merke, vend, strikk til det gjenstår
5 m før merke i den andre siden.
*Vend, strikk til det gjenstår 4 m
mer før merke, vend, strikk til det
gjenstår 4 m mer før merke i den
andre siden*, gjenta fra *-* til det
gjenstår (14) 18 (14) 18 (14) 18 m.
Fell av på neste omg slik:
Strikk 1 omg vr-bord over alle m,
men strikk 2 m vr sm over hvert
felt med vr m, samtidig som det
felles av = (36) 39 (42) 45 (48) 51
m.
Strikk det andre erme på samme
måte.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p med
dobbelt garn på rundp nr 5 langs
forstykke.

M-tallet må være delelig med 4.
Strikk 1 p r tilbake = 1 rille.
Strikk 6 p vr-bord slik:
1 kantm, 2 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra
*-* p ut, slutt med 1 kantm.
Fell av med r og vr m.

Tilbehør:
3 knapper
Hjelmtvedt K231812

Høyre forkant:
Strikk som venstre, men med 1
knapphull på 4. p (= r-siden) slik:
Strikk til det gjenstår 9 m, fell 2 m
som legges opp igjen på neste p,
og strikk p ut.

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

Halskant:
Strikk opp ca 9 m pr 5 cm langs
halsen, også langs forkantene
med dobbelt garn på rundp nr 5.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk som venstre forkant, men
med 1 knapphull over det øvrige
knapphullet på 4. p.
Fell av med r og vr m.
Trekk et satengbånd gjennom
flettene på hvert forstykke, og
knytt en sløyfe nederst, se foto.

Legg opp (214) 226 (236) 258
(270) 286 m på rundp nr 2½, og
strikk 2 cm glattstrikk frem og
tilbake.
Skift til rundp nr 3 og strikk fra rsiden slik: 1 kantm, *2 r sm, 1
kast*, gjenta fra *-* p ut, slutt med
1 kantm = brettekant. Alle videre
mål tas herfra.
Fortsett med glattstrikk og sett 6
merkem slik: Strikk (27) 29 (30) 33
(34) 36 m, sett et merke, strikk
(26) 27 (28) 31 (33) 35 m, sett et
merke (= sidemerke), strikk (36)
38 (40) 43 (45) 48 m, sett et
merke, strikk (36) 38 (40) 44 (46)
48 m, sett et merke, strikk (36) 38
(40) 43 (45) 48 m, sett et merke (=
sidemerke), strikk (26) 27 (28) 31
(33) 35 m, sett et merke, strikk
(27) 29 (30) 33 (34) 36 m.
Strikk til arb måler (7) 7 (7) 8 (8) 8
cm.
Fell 1 m på hver side av merkene
ved å strikke 2 vridd r sm før
merke og 2 r sm etter merke = 12
m felt.
Gjenta fellingene hver 5. cm i alt
(4) 4 (4) 5 (5) 5 ggr = (166) 178
(188) 198 (210) 226 m.
Strikk til arb måler (34) 37 (40) 43
(46) 47 cm.
Fell 2 m i hver side til ermehull, og
strikk hver del ferdig for seg.

Nr 7
”Tingeling”
Kåpe med stjerner
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 67 (71) 75 (79) 85
cm
Hel lengde: (46) 50 (54) 58 (62) 64
cm
Ermelengde: (24) 27 (30) 33 (36)
41 cm, eller ønsket lengde
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
LONDON SØLV (20 gram = 150
meter)
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Mørk lilla 5173: (200) 250 (300)
350 (400) 450 gram
LONDON SØLV: 20 gram alle str
til brodering

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3

Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

Bakstykke:
= (82) 88 (94) 98 (104) 112 m.
Fortsett frem og tilbake i glattstrikk
til arb måler (44) 48 (52) 56 (60)
62 cm.
Fell de midterste (24) 26 (28) 30
(32) 34 m til nakke, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell videre annenhver p 1,1 m mot
nakken.
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Strikk til arb måler (46) 50 (54) 58
(62) 64 cm.
Sett (27) 29 (31) 32 (34) 37
skulderm på en hj.p. Strikk den
andre siden på samme måte, men
speilvendt.
Forstykke:
= (40) 43 (45) 48 (51) 55 m.
Fortsett med glattstrikk frem og
tilbake til arb måler (42) 46 (49) 53
(56) 58 cm.
Fell de (5) 6 (6) 8 (9) 10 ytterste m
mot forkanten til hals. Fell videre
annenhver p 3,2,1,1,1 m mot
halsen.
Strikk til arb måler (46) 50 (54) 58
(62) 64 cm.
Sett m på en hj.p.
Strikk det andre forstykke på
samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (52) 54 (56) 58 (60) 62
m på strømpep nr 2½ og strikk (4)
4 (5) 5 (6) 6 cm vr-bord rundt 1 r, 1
vr.
Skift til strømpep nr 3, og strikk
glattstrikk.
Sett et merke rundt første og siste
m = merke.
Øk 1 m på hver side av merke
hver (3.) 2½. (2½.) 2½. (2.) 2. cm
til i alt (64) 70 (76) 80 (86) 92 m.
Strikk til erme måler (24) 27 (30)
33 (36) 41 cm, eller ønsket lengde.
Fell av. Strikk et erme til på
samme måte.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Sy i ermene.
Venstre forkant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs
venstre forstykke, på rundp nr 2½.
M-tallet må være delelig med 2+1.
Strikk 2 cm vr-bord slik: (1. p = vrsiden) 1 kantm, 1 vr, *1 r, 1 vr*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm.
Fell av med r og vr m.
Høyre forkant:
Strikk på samme måte som på
venstre forstykke, men med 3
knapphull jevnt fordelt etter 1 cm.
Det nederste ca 2 cm ned fra
ermehullet,
det
øverste
i
halskanten, som strikkes til slutt.

Knapphull: Fell 3 m, som legges
opp igjen på neste p.
Halskant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på rundp nr
2½. M-tallet må være delelig med
2+1.
Strikk vr-bord som på forstykkene.
Husk siste knapphull etter 1 cm.
Fell av med r og vr m.
Sy i knappene.
Brett opp brettekanten nede, og sy
til med løse sting.
Stjerner:
Broder stjerner på bærestykket
med LONDON SØLV, se foto.

Nr 8
”Espen Askeladd”
Genser med
raglanfelling
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 67 (71) 76 (80) 84
cm
Hel lengde: ca (38) 42 (46) 50 (56)
60 cm
Ermelengde: ca (24) 27 (31) 34
(38) 42 cm, eller ønsket lengde
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Gråmelert 2100: (300) 350 (400)
400 (450) 500 gram
Turkis 6733: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5
Strikkefasthet:
18 m glattstrikk med dobbelt garn
på p nr 5 = 10 cm

Hele genseren
dobbelt garn

strikkes

med

For- og bakstykke:
Legg opp (126) 130 (138) 146
(154) 162 m med gråmelert i
dobbelt garn på rundp nr 5.
Strikk 3 omg vr-bord rundt 1 r, 1
vr. Skift til turkis, strikk 1 omg r, 1
omg vr-bord, skift til gråmelert,
strikk 1 omg r, 1 omg vr-bord, skift
til turkis, strikk 1 omg r, 1 omg vrbord, skift til gråmelert, strikk 1
omg r, 3 omg vr-bord.
Strikk glattstrikk med gråmelert,
samtidig som det felles 10 m jevnt
fordelt = (116) 120 (128) 136 (144)
152 m (fell kun over vr m).
Sett et merke i hver side med (58)
60 (64) 68 (72) 76 m til hver del.
Strikk glattstrikk til arb måler ca
(25) 28 (31) 34 (38) 41 cm.
Fell 8 m i hver side til ermehull (=
4 m på hver side av merkene).
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (32) 34 (34) 36 (36) 38
m med gråmelert i dobbelt garn på
strømpep nr 5. Strikk vr-bord rundt
som på for- og bakstykke.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem. Strikk glattstrikk,
samtidig som det økes 1 m på
hver side av merkem ca hver 3½.
cm til i alt (40) 44 (46) 50 (52) 56
m.
Strikk til arb måler (24) 27 (31) 34
(38) 42 cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 m midt under ermet (=
merkem + 3 m på hver side).
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (164) 176 (188) 204
(216) 232 m. Sett et merke i hver
sammenføyning.
Strikk 1 omg glattstrikk. Fell på
neste omg slik: Strikk *2 r sm, strikk
til 2 m før neste merke, strikk 2
vridd r sm*, gjenta fra *-* ved hvert
merke = 8 m felt.
Gjenta fellingene hver 3. omg i alt
(10) 11 (12) 13 (14) 15 ggr = (84)
88 (92) 100 (104) 112 m.
Strikk (3) 2 (1) 1 (1) 1 omg r.
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Strikk ca (13) 13 (15) 15 (17) 17
cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr til
halskant med gråmelert.
Fell av med r og vr m.
Halskanten brettes utover.
Montering:
Sy sm under ermene.

Nr 9
”Askepott”
Lang genser
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 64 (68) 72 (78) 82
cm
Hel lengde: (42) 45 (48) 52 (55) 58
cm + 1 cm kant
Ermelengde: (26) 30 (33) 36 (39)
41 cm
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Lilla print 4528: (200) 250 (250)
300 (350) 400 gram
Lilla 5226: (50) 50 (50) 100 (100)
100 gram
Eller:
Grå print 2100: (250) 300 (300)
350 (400) 450 gram
Hvit 1002: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk, 26 m rillestrikk på
p nr 3 = 10 cm

Høyre overerme:
Legg opp (57) 63 (67) 73 (77) 79
m med lilla print eller grå print på
rundp nr 3.
Strikk (5) 6 (7) 8 (9) 10 cm r frem
og tilbake = rillestrikk.
For- og bakstykke:
Legg opp (80) 86 (91) 98 (104)
112 nye m i hver side = (217) 235
(249) 269 (285) 303 m. Strikk r
frem og tilbake over alle m til arb
fra for-og bakstykke beg måler (9)
9 (9½) 10½ (11½) 12½ cm.
Fell den midterste m og strikk hver
del for seg.
Bakstykke:
= (108) 117 (124) 134 (142) 151
m.
Strikk (13) 14 (15) 15 (16) 16 cm
frem og tilbake i rillestrikk.
Forstykke:
= (108) 117 (124) 134 (142) 151
m.
Stikk (6½) 7 (7½) 7½ (8) 8 cm
frem og tilbake i rillestrikk og fell
samtidig 1 m ved halsen
annenhver p i alt (8) 8 (8) 10 (10)
10 ggr. Speilvend halsringningen,
øk de felte m.
På siste p økes midtm.
For- og bakstykke:
= (217) 235 (249) 269 (285) 303 m
Sett alle m inn på samme p.
Strikk (9) 9 (9½) 10½ (11½) 12½
cm r frem og tilbake over alle m.
Fell (80) 86 (91) 98 (104) 112 m i
hver side.
Venstre overerme:
= (57) 63 (67) 73 (77) 79 m
Strikk (5) 6 (7) 8 (9) 10 cm frem og
tilbake rillestrikk.
Fell av.
Montering:
Sy i ett sm side og overerme.
Underermer:
Strikk opp (56) 64 (68) 72 (76) 80
m med lilla eller grå print på p nr 3
rundt høyre overerme.
Strikk vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Sett et merke midt under erme.
Fell 1 m før og 1 m etter merke.

Gjenta fellingene hver (3½.) 3.
(2½.) 2½. (2½.) 2½. cm til det
gjenstår (44) 48 (48) 52 (52) 56 m.
Strikk til undererme måler (21) 24
(26) 28 (30) 31 cm, eller ønsket
lengde.
OBS!
For
grå
print:
Når
undererme måler (19) 22 (24) 26
(28) 29 cm, skift til hvit og strikk 1
omg glattstrikk, 3 omg 2 r, 2 vr.
Fell av.
Strikk venstre undererme på
samme måte.
Halskant:
Stikk opp (96) 100 (104) 108 (112)
112 m med lilla eller hvit på rundp
nr 3 rundt halsen. Strikk (5) 5 (6) 6
(6) 6 cm rundt i vr-bord 2 r, 2 vr.
Fell løst av. Brett halskanten
dobbel mot vr-siden og sy til med
løse sting.
Kant nede:
Strikk opp 1 m i hver m/p men
hopp over hver 4. m/p med lilla
print eller grå print på p nr 3.
Strikk 4 omg vr-bord rundt 2 r, 2
vr. Fell av.

Nr 10
”Hans og Grete”
jentejakke med fletter
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (68) 72 (76) 80
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 58
cm
Ermelengde: (25) 28 (32) 35 (39)
43 cm inkl heklekant, eller ønsket
lengde
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
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Garnmengde:
Lys grå 1032: (250) 250 (300) 350
(450) 500 gram
Tilbehør:
3 knapper
Hjelmtvedt K251523
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Rillestrikk:
Strikk r på alle p
Kantm:
Strikk r på alle p
For- og bakstykke:
Legg opp (170) 178 (190) 202
(210) 222 m på rundp nr 3, og
strikk 3 p r frem og tilbake.
Strikk på neste p slik: 5 m
rillestrikk (= forkant), (6) 8 (9) 13
(14) 17 m glattstrikk, strikk
diagram over de neste 29 m (det
økes 8 m), (8) 8 (12) 10 (12) 12 m
glattstrikk, strikk diagram over de
neste 29 m, (16) 20 (22) 30 (32)
38 m glattstrikk, strikk diagram
over de neste 29 m, (8) 8 (12) 10
(12) 12 m glattstrikk, strikk
diagram over de neste 29 m, (6) 8
(9) 13 (14) 17 m glattstrikk, slutt
med 5 m rillestrikk (= forkant) =
(202) 210 (222) 234 (242) 254 m
på p.
Sett et merke i hver side med (52)
54 (57) 60 (62) 65 m til hvert
forstykke og (98) 102 (108) 114
(118) 124 m til bakstykke (= (4) 4
(6) 5 (6) 6 m glattstrikk på hver
side av merkene).
Strikk neste p slik: 5 m rillestrikk,
(6) 8 (9) 13 (14) 17 m glattstrikk,
diagram (= 37 m), (8) 8 (12) 10
(12) 12 m glattstrikk, diagram,
(16) 20 (22) 30 (32) 38 m
glattstrikk, diagram, (8) 8 (12) 10
(12) 12 m glattstrikk, diagram, (6)
8 (9) 13 (14) 17 m glattstrikk, slutt
med 5 m rillestrikk.
Strikk med denne inndeling til arb
måler (15) 18 (21) 24 (27) 30 cm.

Fell til knapphull på høyre forkant
slik: Strikk 2 m, fell 2 m, som
legges opp igjen på neste p.
Strikk ytterligere 2 knapphull til
med 4 cm mellomrom.
Strikk til arb måler (24) 27 (30) 33
(36) 39 cm. Fell 6 m i hver side til
ermehull (= 3 m på hver side av
merkene), og strikk hver del ferdig
for seg.
Bakstykke:
= (92) 96 (102) 108 (112) 118 m.
Fell til ermehull i hver side
annenhver p (2,1) 2,1 (2,1,1,1)
2,1,1 (2,1,1,1) 2,1,1,1 m = (86) 90
(92) 100 (102) 108 m.
Strikk frem og tilbake med 1 kantm
i hver side til arb måler (34) 38
(42) 46 (50) 54 cm, slutt med 1 p
fra r-siden.
Strikk 3 p rillestrikk over de
midterste (30) 34 (36) 36 (38) 44
m, de øvrige strikkes som før.
Fell de midterste (20) 24 (26) 26
(28) 34 m til nakke, og strikk hver
side ferdig for seg = (33) 33 (33)
37 (37) 37 skulderm.
Strikk til arb måler (36) 40 (44) 48
(52) 56 cm.
Strikk 2 og 2 m sm over flettene =
(27) 27 (27) 29 (29) 29 m.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte.
Venstre forstykke:
= (49) 51 (54) 57 (59) 62 m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke, samtidig som det
felles til v-hals fra r-siden slik:
Strikk til det gjenstår 7 m, 2 r sm,
slutt med 5 m rillestrikk.
Gjenta felling til v-hals annenhver
p i alt (7) 9 (10) 10 (11) 14 ggr, og
deretter hver 4. p 6 ggr = (33) 33
(33) 37 (37) 37 skulderm.
Halvparten av fletten mot hals er
felt bort. Fortsett med 1 kantm mot
ermehull, og 5 m riller mot hals.
Strikk til arb måler (36) 40 (44) 48
(52) 56 cm. Strikk 2 og 2 m sm
over flettene = (27) 27 (27) 29 (29)
29 m.
Fell av.
Høyre forstykke:
= (49) 51 (54) 57 (59) 62 m.
Strikk
som
venstre,
speilvendt.

Fell til hals fra r-siden slik: Strikk 5
m rillestrikk, 2 vridd r sm, strikk ut
p.
Ermer:
Legg opp (41) 43 (45) 47 (49) 51
m på strømpep nr 3. Strikk rundt 1
omg vr, 1 omg r og 1 omg vr.
Sett et merke rundt første og siste
m (= merkem).
Strikk (6) 7 (8) 9 (10) 11 m
glattstrikk, diagram (over 29 m),
(6) 7 (8) 9 (10) 11 m glattstrikk =
(49) 51 (53) 55 (57) 59 m.
Strikk med denne inndeling,
samtidig når arb måler 4 cm,
økes det 1 m på hver side av
merkem.
Gjenta økningene hver 2. cm til i
alt (59) 65 (71) 75 (81) 85 m.
Strikk til arb måler (23) 26 (30) 33
(37) 41 cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 m midt under ermet.
Strikk frem og tilbake, og fell til
ermetopp i beg av hver p
(2,2,1,1,1,2,2,3) 2,2,1,1,1,1,1,2,2,3
(2,2,1,1,1,1,1,2,2,3)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3
(2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3)
2,2,2,1,1,1,1,1,2,2,2,3
m,
samtidig som det på siste felling
strikkes 2 og 2 m sm over flettene.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene og sy i ermene.
Kant langs forkanter og nakke:
Hekle kant nederst langs for- og
bakstykke med heklenål nr 3.

men
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Beg fra r-siden nederst på venstre
forstykke slik:
1. rad: Hekle 1 fm i 1. m, *3 lm,
hopp over 1 m, 1 fm i neste m*,
gjenta fra *-* langs oppleggskanten, tilpass slik at lm-buene er
delelig med 2, vend.
2. rad: Hekle 2 lm, 1 fm i 1. lmbue, *5 lm, 1 fm i neste lm-bue, 1
lm, 1 fm i neste lm-bue*, gjenta fra
*-*, slutt med 5 lm og 1 fm i siste
lm-bue, vend.
3. rad: Hekle 1 lm, i hver av 5 lmbuene hekles det slik: 1 fm, 1 picot
(= 3 lm, 1 fm i 1. lm), 1 st, 1 picot,
1 st, 1 picot, 1 st, 1 picot, 1 fm,
hopp over 1 lm-buen. Fortsett
langs forkant slik: Hekle *3 lm,
hopp over 2 riller, 1 fm (mellom 2.
og 3. rille)*, gjenta fra *-* langs
høyre stolpe, nakke, og ned langs
venstre stolpe.
Ermekant:
Beg i oppleggskanten midt under
erme slik:
1. omg: Hekle 1 fm i 1. m, *3 lm,
hopp over 1 m, 1 fm i neste m*,
gjenta fra *-*, slutt med 3 lm og 1
kjm i første fm, tilpass slik at det
blir partall lm-buer.
2. omg: Hekle 1 lm, 1 fm i 1. lmbue, *5 lm, 1 fm i neste lm-bue, 1
lm, 1 fm i neste lm-bue*, gjenta fra
*-*, slutt med 5 lm og 1 kjm i 1. fm.
3. omg: Hekle 1 lm, i hver av de
store lm-buene hekles det slik: 1
fm, 1 picot, 1 st, 1 picot, 1 st, 1
picot, 1 st, 1 picot og 1 fm, hopp
over den lille lm-buen, slutt med 1
kjm i 1. lm.

Nr 11
"Hans og Grete"
guttevest med fletter og
sjalskrave
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (68) 72 (76) 80
cm
Hel lengde: (36) 38 (45) 47 (54) 56
cm
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Lys grå 1032: (150) 150 (200) 200
(250) 300 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Dobbel perlestrikk:
1. omg/p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-* omg rundt/p ut.
2. omg/p: Strikk r over r, og vr
over vr
3. omg/p: Strikk vr over r, og r
over vr.
4. omg/p: vr over vr og r over r.
Gjenta 1. – 4. omg/p.

For- og bakstykke:
Legg opp (160) 176 (184) 192
(208) 216 m på rundp nr 2½, og
strikk 12 omg vr-bord rundt slik:
Str 2, 4, 8 og 10 år:
Strikk 1 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*
omg rundt, slutt med 2 vr, 1 r.
Str 6 og 12 år:
Strikk 1 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*
omg rundt, slutt med 2 r, 1 vr.
Sett et merke i hver side med (80)
88 (92) 96 (104) 108 m til hver del.
Skift til rundp nr 3, og strikk (15)
19 (21) 23 (27) 29 m r, 50 m
diagram, (øk som diagrammet
viser), strikk r omg rundt = (174)
190 (198) 206 (222) 230 m.
Strikk diagram over 64 m midt
foran, de øvrige m strikkes i
dobbel perlestrikk.
Gjenta diagrammet (3) 3 (4) 4 (5)
5 ggr, og arb måler ca (24) 24 (31)
31 (38) 38 cm.
Fell til ermehull og hals på neste
omg slik: Fell 4 m, strikk (33) 37
(39) 41 (45) 47 m, fell 20 m til hals,
strikk (33) 37 (39) 41 (45) 47 m,
fell 8 m, strikk til det gjenstår 4 m,
fell av.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (72) 80 (84) 88 (96) 100 m.
Strikk dobbel perlestrikk frem og
tilbake, og fell til ermehull i hver
side annenhver p 2,2,2,1,1,1 m =
(54) 62 (66) 70 (78) 82 m.
Strikk til ermehullet måler (10) 12
(12) 14 (14) 16 cm.
Fell de midterste 24 m til nakke,
og strikk hver side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 1,1 m = (13) 17 (19)
21 (25) 27 skulderm.
Strikk til ermehullet måler (12) 14
(14) 16 (16) 18 cm.
Fell av med r og vr m.
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Høyre forstykke:
= (33) 37 (39) 41 (45) 47 m.
Strikk dobbel perlestrikk og
diagram, og fell til ermehull i siden
som på bakstykke.
OBS! Når ermehullet måler 2 cm,
felles det 1 m mot hals. Gjenta
fellingen annenhver cm i alt 5 ggr
= (19) 23 (25) 27 (31) 33 m.
Strikk til ermehullet måler (12) 14
(14) 16 (16) 18 cm. Strikk 2 og 2 m
sm over fletten = 6 m felt = (13) 17
(19) 21 (25) 27 skulderm.
På neste p felles de resterende m.
Arb måler ca (36) 38 (45) 47 (54)
56 cm.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre, men speilvendt.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Krave:
Beg fra r-siden nede langs høyre
side av halsen. Strikk opp 1 m i
hver m/p, men hopp over hver 4.
m/p innenfor 1 m langs sidene, og
strikk opp 1 m i hver m langs
nakken på rundp nr 2½. Strikk 1 p
r fra vr-siden. Strikk 1 p r fra rsiden, samtidig som m-tallet
reguleres til (116) 128 (132) 140
(144) 156 m.
Strikk 3 cm vr-bord slik (1. p = vrsiden): 1 kantm, *2 vr, 2 r*, gjenta
fra *-*, slutt med 2 vr, 1 kantm. Øk
fra r-siden 1 m i hver av de
midterste (12) 13 (14) 14 (15) 16
feltene med r m (= 3 r, 2 vr). Strikk
r over r, vr over vr til kraven måler
7 cm.

Strikk med forkortede rekker slik:
Strikk til det gjenstår (31) 35 (39)
43 (47) 51 m, vend, strikk til det
gjenstår (31) 35 (39) 43 (47) 51 m
i den andre siden.
Fortsett på samme måte, men
vend 4 m før i hver side, til det
gjenstår (47) 51 (55) 59 (63) 67 m
i hver side. Vend, og strikk ut p.
Strikk 1 p over alle m.
Fell av med r og vr m.
Legg venstre side over høyre side,
og sy til langs de felte m midt
foran.
Ermekanter:
Strikk opp 1 m i hver m/p rundt
ermehullet, men hopp over hver 4.
m/p på rundp nr 2½ innenfor 1 m.
Strikk 1 omg vr. Strikk 1 omg r,
samtidig som m-tallet reguleres til
(88) 96 (100) 108 (112) 120 m.
Strikk 2 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.
Strikk den andre ermekanten på
samme måte.

Nr 12
”Svaneprinsessen”
kjole med heklede kanter
og lommer
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (58) 60 (64) 69 (73) cm
Hel lengde: (46) 52 (58) 64 (70)
cm, inkl heklekant

Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
1 rille = 2 p r frem og tilbake

Bærestykke:
Strikk frem og tilbake på tvers,
med forkortede rekker.
Legg opp (28) 30 (32) 35 (37) m
på p nr 3. Strikk første p fra vrsiden slik: (4) 4 (4) 5 (5) r, *1 vr, 1
kast*, gjenta fra *-* i alt 4 ggr, (4) 5
(6) 6 (7) r, 9 vr og (7) 8 (9) 11 (12)
r = (32) 34 (36) 39 (41) m. Strikk
neste p fra r-siden slik: (7) 8 (9) 11
(12) m riller, diagram A, (4) 5 (6) 6
(7) m riller, diagram B og (4) 4 (4)
5 (5) m riller. Strikk tilbake fra vrsiden.
Strikk som før, men med
forkortede rekker slik:
1. og 2. p: Strikk mønster over de
første (20) 22 (24) 26 (28) m, vend
og strikk tilbake.
3. og 4. p: Strikk r over de første
(7) 8 (9) 11 (12) m, vend og strikk
tilbake.
5. og 6. p: Strikk mønster over alle
m frem og tilbake.
7. og 8. p: Strikk som 1. og 2. p.
9. og 10. p: Strikk som 5. og 6. p.
11. og 12. p: Strikk som 3. og 4. p.
13. og 14. p: Strikk som 5. og 6. p.
Gjenta 1. - 14. p.
Strikk med denne inndeling til arb
måler ca (86) 92 (98) 104 (110)
cm, målt langs den lengste siden,
og arb måler ca (37) 40 (43) 45
(48) cm langs den korteste siden,
slutt med helt diagram A.

Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Hvit 1002: (150) 200 (250) 300
(350) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Heklenål nr 3
16

Strikk 1 p r fra r-siden samtidig
som m over flette strikkes sm 2 og
2 = 4 m felt. Fell av.
Sett 4 merker langs den lengste
siden av arb slik:
1. merke settes etter (13) 14 (15)
16 (17) cm,
2. merke settes (17) 18 (19) 20
(21) cm fra første merke,
3. merke settes (26) 28 (30) 32
(34) cm fra andre merke, og
4. merke settes (17) 18 (19) 20
(21) cm fra tredje merke, det er
(13) 14 (15) 16 (17) cm igjen etter
siste merke.
OBS! Tell slik at det er like mange
riller fra oppleggskanten frem til 1.
merke som fra 4. merke til
avfellingskanten, og like mange
riller mellom 1. og 2. merke som
mellom 3. og 4. merke.
Sy oppleggskant og avfellingskant
sm = midt bak.
Bærestykke måler ca. (10) 11 (12)
13 (14) cm.
Skjørt:
Beg fra r-siden midt bak, strikk opp
1 m i hver rille frem til 1. merke.
OBS! Brett kanten litt opp, og
strikk opp i 2. m fra nederkant, (det
skal hekles i 1. m under
montering).
Legg opp (6) 7 (7) 7 (9) nye m (=
under erme), fortsett ved 2. merke,
strikk opp 1 m i hver rille frem til 3.
merke, legg opp (6) 7 (7) 7 (9) nye
m (= under erme), fortsett ved 4.
merke, strikk opp 1 m i hver rille
omg rundt.

Strikk 1 omg r, samtidig som mtallet reguleres til (156) 162 (174)
186 (198) m. Sett et merke i hver
side med (78) 81 (87) 93 (99) m til
hver del. Strikk diagram C til
skjørtet måler (6) 6 (7) 7 (8) cm.
Øk 1 m på hver side av merkene.
Gjenta økningene hver (2.) 2½.
(3.) 3½. (3½.) cm i alt 12 ggr, de
økte m strikkes etter hvert med i
mønster = (204) 210 (222) 234
(246) m.
Strikk til skjørtet måler (33) 38 (43)
48 (53) cm. Strikk 1 omg vr, 1 omg
r og 1 omg vr. Fell løst av.
Venstre lomme:
Legg opp (18) 19 (21) 21 (22) m
på p nr 3.
1. p: (= vr-siden) Strikk r.
2. p: (= r-siden) Strikk r, samtidig
som det økes 1 m i første og siste
m = (20) 21 (23) 23 (24) m.
3. p: Strikk r.
4. p: Strikk 2 r i første m, (13) 14
(15) 15 (16) r, strikk 2 r i hver av
de neste 4 m, (1) 1 (2) 2 (2) r og 2
r i siste m = (26) 27 (29) 29 (30)
m.
5. p: Strikk (3) 3 (4) 4 (4) m riller, 8
vr, (3) 4 (4) 4 (5) m riller, 9 vr og
(3) 3 (4) 4 (4) m riller.
Fortsett slik: (3) 3 (4) 4 (4) m riller,
diagram A, (3) 4 (4) 4 (5) m riller,
diagram B og (3) 3 (4) 4 (4) m
riller. Når lommen måler (8) 8 (9) 9
(10) cm, strikkes 1 p fra r-siden,
samtidig som m over fletten
strikkes r sm 2 og 2 = 4 m felt.
Strikk 3 p r over alle m. Fell av.
Høyre lomme:
Strikk
som
venstre,
men
speilvendt slik at fletten og
hullmønsteret kommer på motsatt
side.
Montering:
Heklet kant nede på skjørtet:
Hekle nederst rundt skjørtet med
heklenål nr 3 slik:
1. omg: 1 fm i første m, *3 lm,
hopp over 1 m, 1 fm i neste m*,
gjenta fra *-*, slutt med 3 lm og 1
kjm i første fm. Tilpass slik at det
blir partall lm-buer.
2. omg: 1 lm, 1 fm i første lm-bue,
*5 lm, 1 fm i neste lm-bue, 1 lm, 1
fm i neste lm-bue*, gjenta fra *-*,
slutt med 5 lm og 1 kjm i første fm.

3. omg: 1 lm, i hver av de store
lm-buene hekles det slik: 1 fm, 1
picot (= 3 lm, 1 fm i den første lm),
1 st, 1 picot, 1 st, 1 picot, 1 st, 1
picot, 1 fm, hopp over den lille lmbuen, avslutt med 1 kjm i første
lm.
Heklet kant rundt bærestykket:
Hekle i nederste rille rundt
bærestykke, beg midt bak slik:
1 fm i første m, *1 picot, hopp over
2 riller, 1 fm (mellom 2. og 3.
rille)*, gjenta fra *-* omg rundt.
Hekle på samme måte rundt
halsen og øverst på lommene.
OBS! Øverst på lommene hoppes
det over 1 m ikke 2 riller.
Montering:
Sy på lommene ca (12) 13 (14) 15
(16) cm fra nedre kant og ca (10)
11 (12) 14 (15) cm mellomrom. Se
foto.

”Svaneprinsessen”
bolero
med
heklede
kanter
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Hel lengde, målt midt bak: (24) 26
(30) 33 (35) cm + heklekant
Ermelengde: (16) 17 (18) 19 (20)
cm + heklekant.
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
PETIT, MINI DUETT

MANDARIN

Garnmengde:
Hvit 1002: (100) 100 (150) 150
(200) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
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1 rille = 2 p r frem og tilbake
Kantm: Strikkes r på alle p
Plagget strikkes på tvers, fra erme
til erme.

Legg opp (50) 56 (62) 68 (74) m
på rundp nr 3. Strikk 3 p r frem og
tilbake (1. p = vr-siden). Fortsett
med diagram innenfor 1 kantm i
hver side. Når arb måler (3) 3 (3) 3
(4) cm, økes det 1 m i hver side
innefor kantm.
Gjenta økningene hver (2.) 2.
(1½.) 1½.(1½.) cm i alt (7) 7 (10)
10 (10) ggr, de økte m strikkes
etter hvert i diagram = (64) 70
(82) 88 (94) m. Strikk til arb måler
(16) 17 (18) 19 (20) cm, sett et
merke i hver side = slutten på
erme. Strikk (28) 32 (36) 40 (44)
cm diagram med 2 kantm i hver
side. Sett et nytt merke i hver side
= beg på det andre erme. Fortsett
diagram med 1 kantm i hver side.
Når arb måler (1) 2 (2) 2 (2) cm fra
siste merke, felles 1 m i hver side.
Fell fra r-siden innenfor 1 kantm,
ved å strikke 2 r sm i beg på p og
2 vridd r sm i slutten på p. Gjenta
fellingen hver (2.) 2. (1½.) 1½.
(1½.) cm i alt (7) 7 (10) 10 (10) ggr
= (50) 56 (62) 68 (74) m. Strikk til
erme måler (15) 16 (17) 18 (19)
cm, slutt med 3 p r (1. p fra vrsiden). Fell av.

Montering:
Brett arb på langs og sy sm
ermsømmene opp til merkene i
hver side.
Heklekanter:
Hekle langs hele åpningen rundt
boleroen med heklenål nr 3 slik:
1. omg: 1 fm i første m, *3 lm,
hopp over 2 riller, 1 fm (mellom 2.
og 3. rille)*, gjenta fra *-*, slutt
med 3 lm og 1 kjm i første fm,
tilpass slik at det blir partall lmbuer.
2. omg: 1 lm, 1 fm i første lm-bue,
*3 lm, 1 fm i neste lm-bue*, gjenta
fra *-* omg rundt, slutt med 3 lm, 1
kjm i første fm på omg.
3. og 4. omg: Hekle som 2. omg.
5. omg: 1 lm, 1 fm i første lm-bue,
*5 lm, 1 fm i neste lm-bue, 1 lm, 1
fm i neste lm-bue*, gjenta fra *-*,
slutt med 5 lm, 1 kjm i første fm på
omg.
6. omg: 1 lm, i hver av de store
lm-buene hekles det slik: 1 fm, 1
picot (= 3 lm, 1 fm i den første lm),
1 st, 1 picot, 1 st, 1 picot, 1 st, 1
picot, 1 fm, hopp over den lille lmbuen, slutt med 1 kjm i første lm.
Ermekanter:
Hekles som 1., 5. og 6. omg.
OBS! På første omg hoppes det
over 1 m, ikke 2 riller.

Nr 13
”Prins Charming” jakke
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (72) 76 (79) 86
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 54
cm
Ermelengde: (24) 28 (31) 34 (37)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)

Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Beige 3021: (200) 250 (300) 350
(400) 450 gram
Blå 5937: (100) 100 (150) 200
(200) 250 gram
Tilbehør:
Knapper (6) 6 (6) 7 (7) 7 stk
Hjelmtvedt K300632
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5
Strikkefasthet:
18 m glattstrikk med dobbelt garn
på p nr 5 = 10 cm
Mønster:
1. p/omg: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-* p ut.
2. p/omg: Strikk r på vr-siden, vr
på r-siden.
Gjenta disse 2 p/omg.
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r.

For- og bakstykke:
Legg opp (119) 127 (133) 141
(147) 159 m med beige og dobbelt
garn, på rundp nr 4½.
Strikk (4) 5 (5) 6 (6) 6 cm vr-bord
frem og tilbake slik: (1. p = vrsiden) *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 vr. Siste p fra vr-siden.
Samtidig når arb måler 2 cm
strikkes 1 knapphull i venstre side
slik: Strikk til det gjenstår 4 m på p,
1 kast, 2 m sm, strikk p ut.
Fell i alt (6) 6 (6) 7 (7) 7 knapphull
ca hver (6.) 7. (7½.) 7. (7.) 7. cm.
Det siste ca 2 cm før halsfellingen
beg.
Skift til rundp nr 5 og 1 tråd med
beige og 1 tråd med blå. Strikk
mønster med 4 m i hver side i vrbordstrikk som tidligere. Strikk til
arb måler (24) 27 (30) 33 (36) 36
cm.
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Sett et merke rundt 1 m i hver side
med (30) 32 (33) 35 (37) 40 m til
hvert forstykke og (57) 61 (65) 69
(71) 77 m til bakstykke.
Fell 3 m i hver side til ermehull,
(merkem + 1 på hver side av den)
og strikk hver del for seg.
Bakstykke:
= (55) 59 (63) 67 (69) 75 m.
Strikk frem og tilbake mønster og
fell i hver side, annenhver p 2,1,1
m. Strikk til arb måler (36) 40 (44)
48 (52) 52 cm.
Skråfell til skulder (5,5,5) 5,6,6
(6,6,6) 6,6,7 (6,6,7) 7,7,7 m fra
ermehullsiden.
Sett de resterende (17) 17 (19) 21
(23) 25 m på 1 hj.p til nakke.
Høyre forstykke:
= (29) 31 (32) 34 (36) 39 m.
Strikk frem og tilbake som før og
fell til ermehull som på bakstykke
= (25) 27 (28) 30 (32) 35 m.
Når arb måler (34) 38 (41) 45 (46)
46 cm felles det mot halsen
annenhver p (4,3,2,1) 4,3,2,1
(4,3,2,1) 4,3,2,1,1 (5,3,2,1,1,1)
6,3,2,1,1,1 m.
Samtidig som det skråfelles til
skulder ved samme lengde og likt
som på bakstykke.
Venstre forstykke:
Strikkes
som
høyre,
men
speilvendt, og med knapphull.
Ermer:
Legg opp (30) 30 (32) 32 (34) 34
m med beige og dobbelt garn, på
rundp nr 4½.
Strikk (4) 5 (5) 6 (6) 6 cm vr-bord 1
r, 1 vr rundt.
Sett et merke der omg beg. Skift til
rundp nr 5 og strikk mønster
rundt. Øk 1 m på hver side av
merke, de økte m strikkes etter
hvert med i mønster. Strikk til arb
måler (24) 28 (31) 34 (37) 40 cm,
eller ønsket lengde, samtidig som
økningene gjentas hver (3.) 2½.
(2½.) 2½. (2½.) 2½ cm til i alt (42)
46 (50) 54 (56) 58 m.
Fell 3 m midt under erme.

Strikk frem og tilbake mønster og
fell i hver side annenhver p
(2,2,2,3,4,4)
2,2,2,2,3,4,4
(2,2,2,2,2,3,4,4) 2,2,2,2,2,2,3,4,4
(2,2,2,2,2,3,3,4,4)
2,2,2,2,2,2,2,3,4,4 m.
Fell av de resterende 5 m.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Krage:
Beg 2 m inn fra halsringningen
strikk opp 1 m i hver m, ta med m
fra hj.p med beige og dobbelt garn
på rundp nr 4½. M-tallet må være
delelig med 2 + 1 m.
Strikk (7) 7 (8) 9 (10) 10 cm vrbord frem og tilbake slik: (1. p = vrsiden) *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 vr. Samtidig som det
økes 2 m på hver skulder og midt
bak når kragen måler 2 cm. Fell av
med r og vr m.
Sy i ermer. Sy i knapper.

Nr 14
”1001 natt”
guttejakke med
glidelås og stjerner
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 64 (68) 72 (78) 82
cm
Hel lengde: (40) 44 (48) 52 (54) 56
cm
Ermelengde: (25) 27 (31) 34 (36)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Koks 1088: (200) 250 (250) 300
(350) 400 gram
Eplegrønn 8514: 50 gram alle str

Tilbehør:
Glidelås i passende lengde
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (198) 202 (218) 230
(250) 262 m med koks på rundp nr
2½, og strikk (4) 4 (4½) 4½ (5) 5
cm vr-bord frem og tilbake slik: (1.
p = vr-siden) Strikk *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 2 r.
Skift til rundp 3, og strikk
glattstrikk, samtidig som det på 1.
p felles (30) 30 (34) 36 (40) 42 m
jevnt fordelt = (168) 172 (184) 194
(210) 220 m.
Sett et merke i hver side med (86)
88 (94) 98 (106) 110 m til
bakstykke, og (41) 42 (45) 48 (52)
55 m til hvert forstykke.
Strikk til arb måler (28) 31 (34) 37
(38) 39 cm.
Fell 6 m i hver side til ermehull (=
3 m på hver side av merkene), og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (80) 82 (88) 92 (100) 104 m.
Strikk glattstrikk, og fell til ermehull
i hver side annenhver p (2,1,1,1)
2,1,1,1 (2,2,1,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1,1)
2,2,1,1,1 m = (70) 72 (76) 80 (86)
90 m.
Strikk til arb måler (39) 43 (47) 51
(53) 55 cm. Sett de midterste (30)
30 (32) 34 (36) 38 m på en hj.p til
nakke, og strikk hver side ferdig
for seg.
Fell ytterligere mot nakke 1 m.
Strikk til arb måler (40) 44 (48) 52
(54) 56 cm, sett de resterende (19)
20 (21) 22 (24) 25 m på en hj.p til
skulder.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (38) 39 (42) 45 (49) 52 m.
Strikk og fell til ermehull i siden
som på bakstykke = (33) 34 (36)
39 (42) 45 m.
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Strikk til arb måler (36) 40 (44) 48
(50) 52 cm. Fell mot forkant til hals
annenhver
p
(6,3,2,1,1,1)
(7,3,2,1,1,1)
6,3,2,1,1,1
7,3,2,2,1,1,1
(8,3,2,2,1,1,1)
8,3,3,2,2,1,1 m = (19) 20 (21) 22
(24) 25 skulderm.
Strikk til arb måler (40) 44 (48) 52
(54) 56 cm.
Sett m på en hj.p.
Strikk det andre forstykke på
samme måte, men speilvendt.
Venstre erme:
Legg opp med (52) 52 (56) 56 (60)
60 m med koks på strømpep nr
2½, og strikk (4) 4 (4½) 4½ (5) 5
cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 3, og strikk
glattstrikk, første m er merkem og
strikkes hele tiden vr.
Når det er strikket 1 cm glattstrikk,
økes 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver 2. cm til i
alt (66) 70 (76) 82 (86) 92 m.
Strikk til arb måler (25) 27 (31) 34
(36) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell 7 m midt under ermet (=
merkem og 3 m på hver side).
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles 3 m i beg
på hver p til det gjenstår (17) 21
(21) 21 (25) 25 m.
Fell av.
Høyre ermer:
Strikk som venstre erme til det er
strikket 2 omg glattstrikk etter vrbord. Skift til eplegrønn, strikk 2
omg, skift til koks, og strikk som
venstre erme.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Høyre forkant: Strikk opp ca (90)
102 (114) 126 (138) 150 m med
koks på rundp nr 2½ langs forkant.
Strikk 1 p r tilbake = rille.
Fell av med r m.
Venstre forkant: Strikk som høyre
forkant.
Halskant: Strikk opp ca (90) 94
(98) 102 (106) 110 m med koks på
rundp nr 2½ langs halsen.
M-tallet må være delelig med 4+2.

Strikk 6 cm vr-bord frem og tilbake
slik: Strikk 2 vr *2 r, 2 vr*, gjenta fra
*-* p ut. Fell av med r og vr m.
Sy i glidelås.
Brett halskanten dobbel mot vrsiden, og sy til med løse sting.
Sy til langs glidelåsen i hver side.
Broder
en
stjerne
med
maskesting etter diagram med
eplegrønn på hver albu, se foto.
Maskesting:

Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Lys gråmelert 1032: (150) 200
(200) (250) 300 (350) gram
Svart 1099: 50 gram alle str
Oransje 3308: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
1 rille frem og tilbake: 2 p r
1 rille rundt: 1 omg vr, 1 omg r

Rillekant bakstykke:
Legg opp (84) 86 (92) 97 (105)
110 m med lys gråmelert på rundp
nr 3, og strikk r frem og tilbake til i
alt 7 riller.
Siste p fra vr-siden.
Legg arb til side.
Rillekant forstykke:
Legg opp og strikk som rillekant
bakstykke.

Nr 15
"1001 natt"
genser med stjerner
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 64 (68) 72 (78) 82
cm
Hel lengde: (40) 44 (48) 52 (54) 56
cm
Ermelengde: (25) 27 (31) 34 (36)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)

For- og bakstykke:
Sett delene inn på rundp nr 3 =
(168) 172 (184) 194 (210) 220 m.
Strikk glattstrikk rundt til arb måler
(28) 31 (34) 37 (38) 39 cm.
Fell 1 m i hver side til ermehull, og
strikk hver del for seg.
Bakstykke:
= (83) 85 (91) 96 (104) 109 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake til
arb måler (38) 42 (46) 50 (52) 54
cm. Sett de midterste (27) 29 (31)
34 (38) 39 m på en hj.p til nakke,
og strikk hver side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 1,1 m.
Strikk til arb måler (40) 44 (48) 52
(54) 56 cm.
Sett de resterende (26) 26 (28) 29
(31) 33 m på en hj.p til skulder.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

20

Forstykke:
= (83) 85 (91) 96 (104) 109 m.
Strikk som bakstykke til arb måler
(35) 39 (43) 46 (48) 49 cm.
Sett de midterste (17) 19 (21) 24
(28) 29 m på en hj.p til hals, og
strikk hver side ferdig for seg.
Strikk frem og tilbake og fell
ytterligere mot hals annenhver p
2,2,2,1 m = (26) 26 (28) 29 (31) 33
skulderm.
Strikk til arb måler (40) 44 (48) 52
(54) 56 cm.
Sett de resterende (26) 26 (28) 29
(31) 33 m på en hj.p til skulder.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (50) 52 (54) 56 (58) 58
m med lys gråmelert på strømpep
nr 3, og strikk (5) 5 (6) 6 (7) 7 riller
rundt.
Strikk glattstrikk, første m =
merkem og strikkes hele tiden vr.
Når det er strikket 1 cm glattstrikk,
økes 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver 2. cm til i
alt (66) 70 (76) 82 (86) 92 m.
Strikk til arb måler (25) 27 (31) 34
(36) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant: Strikk opp 1 m i hver
m/p, men hopp over hver 4. m/p
rundt halsen (ta med m på hj.p)
med lys gråmelert på liten rundp nr
3. Strikk 1 omg vr, samtidig som
m-tallet reguleres til (82) 86 (90)
94 (98) 102 m. Strikk i alt 4 riller
rundt.
Fell løst av.
Broder stjerne med maskesting.
Broder diagram A, 5 små svarte og 1 oransje stjerne, se foto.
Broder diagram B, 1 stor svart
stjerne, se foto.
Maskesting:

For- og bakstykke:
Legg opp (119) 125 (135) 141
(149) 159 m med dobbel garn på
rundp nr 4½, og strikk 8 cm vrbord frem og tilbake slik: (1. p = vrsiden) 2 kantm, 1 vr, *1 r, 1 vr*,
gjenta fra *-* til det gjenstår 2 m, 2
kantm.
Skift til rundp nr 5 og strikk
diagram innenfor 2 kantm i hver
side, samtidig som det på 1. p
økes jevnt fordelt til i alt (131) 140
(149) 155 (164) 176 m.
Strikk til arb måler (26) 29 (32) 35
(38) 37 cm.
Fell til ermehull i hver side slik:
Strikk (31) 34 (37) 37 (40) 43 m (=
forstykke), fell (6) 3 (3) 6 (3) 3 m,
strikk (57) 66 (69) 69 (78) 84 m (=
bakstykke), fell (6) 3 (3) 6 (3) 3 m,
strikk (31) 34 (37) 37 (40) 43 m (=
forstykke).
Strikk hver del for seg.

Nr 16
”Rødhette”
Jakke med struktur og
hette
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (72) 76 (80) 86
cm
Hel lengde (38) 42 (46) 50 (54) 54
cm
Ermelengde: (24) 28 (31) 34 (37)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5
Strømpep nr 3
Strikkefasthet:
20 m mønster på p nr 5 = 10 cm
De 2 første og 2 siste m er
kantm og strikkes slik:
Første m på alle p tas løs av med
tråden foran arb som om den
skulle strikkes vr, strikk 1 r, strikk
til det gjenstår 2 m, nest siste m på
alle p tas løs av med tråden foran
arb som om den skulle strikkes vr,
strikk siste m r.
Hele jakken strikkes med
dobbelt garn, 1 tråd av hver
rødfarge

Bakstykke:
= (57) 66 (69) 69 (78) 84 m.
Strikk diagram frem og tilbake til
arb måler (38) 42 (46) 50 (54) 54
cm.
Fell av.
Høyre forstykke:
= (31) 34 (37) 37 (40) 43 m.
Strikk diagram med 2 kantm mot
forkanten frem og tilbake til arb
måler (33) 37 (41) 45 (49) 49 cm.
Sett de 2 første m (= kantm) på en
hj.p, fell (5) 5 (6) 6 (6) 7 m til hals.
Fell ytterligere annenhver p
(2,2,1,1) 2,1,1,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1
(3,2,1,1) 3,2,1,1 m = (18) 22 (22)
22 (25) 27 skulderm.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 54 cm. Fell av.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre men speilvendt.

Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde

Ermer:
Legg opp (30) 30 (32) 32 (34) 34
m med dobbelt garn, på strømpep
nr 4½.
Strikk 8 cm vr-bord 1 r, 1 vr rundt.
Sett et merke der omg beg.
Skift til strømpep nr 5 og strikk
mønster rundt.
Øk 1 m på hver side av merke, de
økte m strikkes etter hvert med i
mønster.

Garnmengde:
Rød 4219: (200) 200 (250) 300
(350) 400 gram
Rød 4228: (200) 200 (250) 300
(350) 400 gram
Tilbehør:
(3) 3 (3) 4 (4) 4 treknapper/
Glidelås i passe lengde
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Strikk til arb måler (24) 28 (31) 34
(37) 40 cm, eller ønsket lengde,
samtidig som økningene gjentas
hver 1½ cm til i alt (48) 52 (56) 60
(64) 68 m.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Hette:
Strikk opp m langs halsen (inkl
kantm) med dobbelt garn på rundp
nr 5.
Strikk 1 p vr fra vr-siden, samtidig
som m-tallet reguleres til ca (77)
80 (83) 86 (89) 92 m, m-tallet må
være delelig med 3 + 1 + 4 m.
OBS! De 2 ytterste m i hver side
er kantm.
Str: (2) (6) (10) år: Sett et merke
rundt den midterste m midt bak.
Str: 4, 8, 12 år: Sett et merke midt
bak.
Strikk diagram frem og tilbake, og
Øk 1 m på hver side av
merket/midtm på hver 4. p (4) 5 (5)
5 (5) 6 ggr. Strikk til hetten måler
(21) 22 (24) 26 (28) 30 cm.
Str: (2) (6) (10) år: Fell slik *Strikk
til 2 m før merkem, ta 1 r løs av, 1
r, trekk den løse m over, 1 r, 2 r
sm, strikk p ut. Strikk 3 p uten
felling*. Strikk fra *-* en gang til.
Deretter
strikkes
som
før,
samtidig som det felles på hver p
fra r-siden, 3 ggr.
Str: 4, 8, 12 år: Fell slik *Strikk til
2 m før merket, ta 1 r løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 r sm,
strikk p ut. Strikk 3 p uten felling*.
Strikk fra *-* en gang til. Deretter
strikkes som før, samtidig som
det felles på hver p fra r-siden, 3
ggr.
Sett halvdelen av hettens m på en
annen p. Brett hetten r-side mot rside, og strikk 1 m fra hver p r sm,
samtidig som det felles av.
Snorer:
Legg opp 4 m med enkelt garn (rød
4228) på strømpep nr 3, og strikk
glattstrikk slik:
Strikk 1 p r, skyv m tilbake på p,
stram garnet, og strikk r, hele tiden
fra samme side.
Strikk til arb måler 20 cm.

Fell av.
Strikk i alt (6) 6 (6) 8 (8) 8 snorer
på samme måte.
Montering:
Sy i glidelåsen.
Trekk
en
snor
gjennom
treknappene, tvinn snoren og sy til
på venstre forstykke. Lag en
hempe på de resterende snorene,
tvinn og sy til på høyre forstykke,
se foto.

Nr 17
”Prinsessen på erten”
kjole
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (58) 60 (62) 67 (71) 76
cm
Hel lengde: (47) 52 (57) 60 (64) 68
cm + heklet kant
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Cerise 4517: (200) 200 (250) 300
(350) 400 gram
Cerise print 4528: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Heklenål 2½ mm
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Legg opp (234) 243 (252) 270
(288) 306 m med cerise på rundp
nr 3, og strikk glattstrikk rundt til
arb måler (24) 27 (30) 31 (34) 36
cm.
Strikk *1 r, 2 r sm* omg rundt =
(156) 162 (168) 180 (192) 204 m.
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Sett et merke i hver side med (78)
81 (84) 90 (96) 102 m til hver del.
Fortsett rundt i glattstrikk til arb
måler (34) 38 (42) 44 (48) 51 cm.
Fell 4 m i hver side til ermehull (=
2 m på hver side av merkene) og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (74) 77 (80) 86 (92) 98 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles 1 m i hver
side til ermehull annenhver p i alt
(6) 6 (6) 7 (8) 9 ggr = (62) 65 (68)
72 (76) 80 m.
Strikk til arb måler (42) 47 (52) 55
(59) 63 cm.
Fell de midterste (42) 45 (48) 52
(56) 60 m til nakke, og sett de
resterende 10 skulderm i hver side
på en hj.p.
Forstykke:
= (74) 77 (80) 86 (92) 98 m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke til arb måler (40) 45 (50)
53 (57) 61 cm.
Fell de midterste (42) 45 (48) 52
(56) 60 m til hals, og strikk hver
skulderstropp for seg.
Strikk til stroppen måler (12) 12
(12) 14 (14) 14 cm. Sett m på en
hj.p, og strikk den andre stroppen
på samme måte.
Montering:
Strikk
eller
mask
sm
skulderstroppene.
Heklet kant rundt skjørtet:
1. omg: Fest tråden med 1 kjm i
høyre side, og hekle 1 fm i hver m
med cerise print omg rundt.
2. omg: Hekle *4 lm, hopp over 3
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omg rundt, ta sm med 1 kjm i
første fm.
3. omg: Hekle *5 lm, 1 fm i 4. lm
fra nålen, 2 dbst i samme fm, hopp
over lm-buen, 1 fm i neste fm*,
gjenta fra *-* omg rundt.
Kant rundt hals og ermehull:
1. omg: Hekle en omg fm rundt
ermehullene og halsen med cerise
print.
2. omg: Hekle en picotkant slik:
Hekle *3 lm, 1 fm i første lm, hopp
over ca 1 cm, 1 fm i neste m*,
gjenta fra *-* omg rundt.

