0812 0-4år

lanett baby

Håndstrikket - alltid spesielt!
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lanett
superwash

Tema:1.

Design: Brit Frafjord Ørstavik
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lanett er vårt myke babygarn i
100% merinoull. Ullen er kjemmet og
superwash behandlet fordi babyplagg
bør tåle hyppig vask og allikevel
beholde formen og se like flott ut.
Bare det beste er godt nok for de
minste!
Lykke til!
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lanett
superwash

Tema:2.

Design: Lene Holme Samsøe
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lanett
superwash

Tema:3.

Design: Gerd Auestad/rund sal
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lanett
superwash

Tema:4.

Design: Gerd Auestad
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lanett
superwash

Tema:5.

Design: Lene Holme Samsøe
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lanett
superwash

Tema:6.

Design: Sandnes Design/
Signe Delviken Stangborli (heldress)
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lanett
superwash

Tema:7.

Design: Sanne Lousdal
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Nr 1
Jakke

A

Størrelse:
(3) 6-9 (12) mnd 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (48) 54 (60) 64 (68)
72 cm
Hel lengde: (17) 19 (21) 23 (26)
29 cm
Ermelengde: (14) 17 (20) 22
(24) 26 cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 meter)
Garnmengde:
Rosa 4520: (100) 100 (150) 150
(200) 200 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på p nr 2½ = 10
cm

For- og bakstykke:
Legg opp (158) 182 (198) 210
(222) 238 m på p nr 2½ og
strikk 1 p rett = vrangsiden.
De 5 første og de 5 siste m
strikkes hele tiden r (=
forkanter).
Strikk
videre
med
denne
inndeling:
5 r, mønster etter diagram C,
*10 r, 2 vr*, gjenta fra *-* (0) 1
(1) 1 (1) 2 ganger, slutt med (7)
1 (5) 8 (10) 3 r, og (0) 0 (0) 0
(1) 0 vr, sett et sidemerke =
høyre forstykke, (7) 1 (5) 8 (0) 3
r, (2) 2 (2) 2 (1) 2 vr, *10 r, 2
vr*, gjenta fra *-* (4) 6 (6) 6
(7) 8 ganger, slutt med (7) 1 (5)
8 (10) 3 r, og (0) 0 (0) 0 (1) 0
vr,
sett
et
sidemerke
=
bakstykke, (0) 0 (0) 0 (1) 0 vr,
(7)1 (5) 8 (10) 3 r, *2 vr, 10 r*,
gjenta fra *-* (0) 1 (1) 1 (1) 2
ganger, strikk mønster etter
diagram D, 5 r.
Strikk med denne inndeling til
arb måler (6) 7 (8) 9 (11) 13 cm.
OBS: På høyre forstykke strikkes
inn (5) 5 (6) 6 (7) 7 knapphull.
Det første etter ca 1 cm, videre
med ca (2½) 3½ (3½) 4 (4) 4½
cm mellomrom.
Knapphull: strikk 2 m, fell 2 m,
strikk p ut. På neste p legges opp
2 m over de felte.
Del til ermehull i hver side og
strikk hver del ferdig for seg.
Strikk fra rettsiden slik: (39) 45
(49) 52 (55) 59 m (= høyre
forstykke), fell 4 m, strikk (72)
84 (92) 98 (104) 112 m (=
bakstykke, fell 4 m, strikk (39)
45 (49) 52 (55) 59 m (= venstre
forstykke).

Tilbehør:
(5) 5 (6) 6 (7) 7 knapper
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Venstre forstykke:
Fortsett med mønster som før,
samtidig som det felles til
ermehull annenhver p
(2,1,1,1)
2,2,1,1,1
(3,2,1,1)
3,2,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1 m
= (34) 38 (42) 45 (47) 51 m.
Når ermehullet måler (7) 8 (9)
10 (11) 12 cm, felles mot
halssiden
annenhver
pinne:
(5,3,2,2,1,1,1)
5,3,2,2,2,1,1,1
(5,3,2,2,2,1,1,1) 6,3,2,2,2,1,1,1
(6,3,2,2,2,1,1,1) 6,3,2,2,2,1,1,1
m.
Strikk rett opp til ermehullet
måler (11) 12 (13) 14 (15) 16
cm. La de resterende (19) 21
(25) 27 (29) 33 m hvile til
skulder.
Høyre forstykke:
Strikkes som venstre,
motsatt.

men

Bakstykke:
Fell til ermehull i hver side som
på forstykkene = (62) 70 (78) 84
(88) 96 m. Når arbeidet er 1 cm
kortere enn hele forstykket,
felles de midterste (24) 28 (28)
30 (30) 30 m av til halsringning,
og hver side strikkes ferdig for
seg.
Strikk rett opp i hver side til
arbeidet har samme høyde som
forstykkene. La de resterende
(19) 21 (25) 27 (29) 33 m hvile
til skulder.
Ermer:
Legg opp (47) 49 (55) 57 (59)
61 m på strømpep nr 2½ og
strikk rundt. 1. omg strikkes
vrang.
Strikk neste omg med denne
inndeling: Strikk (0) 0 (3) 4 (5) 6
r, (1) 2 (2) 2 (2) 2 vr, 10 r,
mønster etter diagram B, 10 r,
(1) 2 (2) 2 (2) 2 vr, (0) 0 (3) 4
(5) 6 r, 1 vr = merkem midt
under ermet, denne strikkes hele
tiden vr.

Fortsett med denne inndeling, og
øk samtidig 1 m på begge sider
av omg merkem hver 6.omg i alt
(12) 14 (16) 18 (20) 22 ganger
= (71) 77 (87) 93 (99) masker.
De økte m strikkes etter hvert
med i mønsteret.
Når ermet måler (14) 17 (20) 22
(24) 26 cm, felles 5 masker midt
under ermet (inkl merkem), og
resten av ermet strikkes ferdig
fram og tilbake. Fell 3 m i
begynnelsen av de neste (8) 8
(10) 12 (14) 16 pinnene. Fell av
de resterende m.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy/Strikk sammen skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Hekle 1 rad fm rundt halsen, ikke
vend men hekle en rad krepsem
tilbake.
Sy i knapper.

Kjole

B

Størrelse:
(0-3) 6-9 (12) mnd 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (39) 46 (50) 54 (58)
62 cm
Lengde: (36) 41 (46) 51 (56) 61
cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 meter)
Garnmengde:
Rosa 4520: (100) 150 (150) 200
(200) 250 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 2 ½ + liten rundp eller
strømpep nr 2 ½
Heklenål nr 2 ½
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på p nr 2 ½ =
10 cm
Tilbehør:
3 knapper

Beg nederst og legg opp (260)
312 (324) 364 (404) 416 m på
rundp nr 2 ½. Strikk 2 p rett
fram og tilbake (= 1 rille).
Ta sammen og sett et merke i
hver side med (130) 156 (162)
182 (202) 208 m til hver del.
Beg i ene siden med **(0) 5 (8)
0 (2) 5 r, (8) 16 (16) 8 (16) 16
vr, *10 r, 16 vr*, gjenta fra *-*,
(3) 4 (4) 5 (6) 6 ganger, slutt
med (10) 5 (8) 10 (2) 5 r, (8) 0
(0) 8 (0) 0 vr, = ene
sidemerke**, gjenta fra **-**.
Strikk med den inndeling til arb
måler (3) 3 (3½) 4 (4½) 5 cm, nå
felles 2 m i alle vrange felt, ved å
strikke 2 vr sammen, 12 vr, 2 vr
sammen.
Fortsett å felle slik med (2) 2½
(3) 3½ (4) 4½ cm mellomrom, 7
ganger, og med 2 vr m mindre
hver gang = (120) 144 (156)
168 (180) 192 m.
Strikk til arb måler ca (25) 28
(33) 37 (42) 46 cm.
Strikk en omg hvor det økes 8 m
over de midterste 16 m midt
foran.
Samtidig som det felles for
ermehull slik.
Fell 3 m, strikk (16) 22 (25) 28
(31) 34 r, strikk mønster etter
diagram A, (16) 22 (25) 28 (31)
34 r = forstykke, fell 6 m, strikk
(54) 66 (72) 78 (84) 90 r, fell 3
m = bakstykke.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykket:
Fortsett fram og tilbake i
glattstrikk, og fell videre for
ermehull i hver side annen hver
pinne: (2,1,1) 2,1,1,1 (2,2,1,1)
2,2,1,1,1
(2,2,1,1,1,1)
2,2,2,1,1,1 m = (46) 56 (60) 64
(68) 72 m igjen. Fortsett uten
felling til arb måler (8) 9 (10) 11
(12) 13 cm, målt rett opp fra
delingen. Fell av de midterste
(18) 24 (26) 28 (30) 32 m for
nakken. Strikk hver side for seg
og fell videre ved nakkesiden 1
m hver pinne 4 ganger = (10)
12 (13) 14 (15) 16 m igjen til
skulder.
Strikk til ermehullet måler (11)
13 (13) 14 (14) 15 cm.
Fell av.

3

Forstykket:
Fortsett
med
glattstrikk
og
mønster
etter
diagram
A,
samtidig som det felles for
ermehull som på bakstykket og
strikk til ermehullet måler rett
opp (6) 8 (8) 9 (9) 10 cm.
På siste p fra vrangen strikkes
(12) 17 (19) 21 (23) 25 m vr,
fell (5) 8 (7) 6 (5) 6 m jevnt
fordelt over de neste 30 m, strikk
(12) 17 (19) 21 (23) 25 m vr.
På neste p felles de midterste
(15) 16 (17) 18 (19) 20 m til
halsringning.
Strikk hver side for seg, og fell
videre ved halssiden annen hver
pinne:
(3,2,1,1)
3,2,1,1,1
(3,2,1,1,1,1)
3,2,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1,1) 3,2,2,1,1,1,1 m.
Fell av skuldermaskene ved
samme
lengde
som
på
bakstykket.
Montering:
Sy eller mask sammen høyre
skulder.
Halskant og ermekanter:
Hekle med heklenål nr 2 ½, en
rad fm (ca 12 fm pr 5 cm), beg
ved venstre skulder, hekle rundt
venstre erme,
på venstre skulder foran hekles 3
knapphull slik: *hekle 2 lm, hopp
over 2 m, hekle 2 fm*, gjenta fra
*-* til det er heklet 3 knapphull.,
halsringningen foran og bak,
(vær OBS langs de avfelte
midterste m, så det ikke bølger).
Hekle en rad krepsem tilbake.
Høyre erme:
Hekle fm og krepsem som langs
halsringningen.
Sy i knapper på venstre skulder.

Jakke gutt

C

Størrelse:
(0-3) 6 (9) 12 mnd (2) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (44) 48 (52) 56 (61)
67 cm
Hel lenge: (23) 26 (28) 30 (34)
38 cm
Ermelengde: (14) 16 (18) 20
(24) 27 cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 meter)
Garnmengde:
Grå 1032: (100) 100 (150) 150
(200) 200 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 og 2½
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på p nr 2½ = 10
cm
Tilbehør:
(5) 5 (5) 6 (6) 6 knapper
Første og siste m er kantm,
og strikkes hele tiden rett.
For- og bakstykket:
Legg opp (138) 150 (162) 180
(192) 210 m på p nr 2 og strikk
vrangbord frem og tilbake.
1. p er vrangsiden.
Strikk 1 kantm, *4 vr, 2 r*,
gjenta fra *-*, slutt med 4 vr, 1
kantm, strikk til vrangborden
måler (3) 3 (4) 4 (4) 5 cm.
Skift til p nr 2 ½, og fortsett med
glattstrikk til arb måler (12) 14
(15) 17 (20) 23 cm.
Strikk (33) 35 (39) 43 (46) 50 m
(= forstykket), fell av 2 m, strikk
(68) 76 (80) 90 (96) 106 m (=
bakstykket), fell av 2 m, strikk
(33) 35 (39) 43 (46) 50 m (=
forstykket).
Strikk hver del ferdig for seg.

Videre strikkes rett opp til
ermehullet måler (11) 12 (13) 13
(14) 15 cm.
Fell av.
Strikk venstre forstykke på
samme måte, men speilvendt.
Bakstykke:
= (68) 76 (80) 90 (96) 106 m.
Strikk rett opp, til ermehullet
måler (9½) 10½ (11½) 11½
(12½) 13½ cm, fell de midterste
(24) 30 (28) 34 (36) 40 m, fell
ytterligere ved nakkesiden 2,1
m.
Strikk til hel lengde.
Fell av.
Ermer:
Legg opp (48) 48 (54) 54 (60)
60 m på strømpep nr 2 og strikk
vrangbord rundt slik:
Str (0-3) 6 mnd (2) 4 år:
1 vr, *4 r, 2 vr*, gjenta fra *-*,
avslutt med 4 r, 1 vr.
Str (9) 12 mnd:
2 r, *2 vr, 4 r*, gjenta fra *-*,
avslutt med 2 vr, 2 r.
Strikk til vrangborden måler (3)
3 (4) 4 (4) 5 cm.
Skift til rundp nr 2 ½, og strikk 1
omg glattstrikk hvor det økes 1
m i hvert felt av 2 vr m, og (0) 0
(1) 1 (0) 0 m = (56) 56 (65) 65
(70) 70 m (den siste m på omg
er merkem, og strikkes vr hele
tiden).
Strikk mønster etter diagram
(fortsett med r over r og vr over
vr), samtidig som det ca hver (1
½) 1 ½ (1 ½) 2 (2) 1 ½ cm økes
1 m på hver side av den vrange
merkem, til i alt (68) 74 (80) 80
(86) 94 m.
De økte m strikkes etter hvert
med i mønsteret.

Høyre forstykke:
= (33) 35 (39) 43 (46) 50 m.
Strikk til arb måler (13) 15 (16)
18 (21) 24 cm, og fell for v-hals
på rettsiden slik: 1 kantm, 2 r
sammen, strikk p ut.
Fell på denne måten annenhver p
(13) 14 (15) 17 (18) 19 ganger.

Strikk til ermet måler (14) 16
(18) 20 (24) 27 cm.
Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy skuldersømmene.
Forkanter:
Strikk opp (40) 46 (50) 56 (64)
74 m med p nr 2 m langs høyre
forkant, sett en merketråd hvor
v-hals fellingen beg, strikk videre
opp langs halsringningen, her må
det samlede m-tall skal være
delelig med 6 + 2, sett en
merketråd, og strikk opp (40) 46
(50) 56 (64) 74 m langs venstre
forkant.
Vend og strikk vrangbord (1. p er
vrangsiden) *4 vr, 2 r*, gjenta
fra *-*, slutt med (4) 4 (2) 2 (4)
2 vr, ved merketråd, fortsett
langs halsringningen med *2 vr,
4 r*. Gjenta fra *-*, avslutt med
2 vr, ved merketråden, langs
høyre forkant strikkes (4) 4 (2) 2
(4) 2 vr, *2 r, 4 vr*. Gjenta fra
*-*.
På neste p fra retten strikkes
kraven høyere bak slik:
Beg midt bak og strikk slik:
Strikk ut til den ene skulderen,
vend, kast og strikk tilbake over
nakkens m ut til den andre
skulderen, *vend, 1 kast, strikk
tilbake til 4 m etter forrige
vending (husk å strikke kastet
sammen med den etterfølgende
m)*.
Strikk
fra
*-*
til
merketråden i hver side, hvor
forkantene beg.
Nå strikkes over alle m samtidig,
til forkantene måler ca 2 cm.
Fell av.
Hver gang det vendes inne på p,
tas det 1 kast etter vendingen.
Når det senere strikkes over
kastet, strikkes dette sammen
med den etterfølgende m).
OBS: På venstre forkant strikkes
inn (5) 5 (5) 6 (6) 6 knapphull
etter 1 cm, det nederste ca 1 cm
fra kanten og det øverste 1 cm
fra v-hals fellingen.
Knapphull: Fell 2 m, på neste p
legges opp 2 m opp over de felte
m.
Fell av.
Sy i ermene.
Sy i knapper.
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Lue

D
A

Størrelse:
(0-3) 6-9 (12) mnd 2 (4) år

B

Garnmengde:
Grå 1032: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 og 2½
Legg opp (108) 114 (120) 126
(132) m, på p nr 2 og strikk
vrangbord 4 r, 2 vr, (3) 4 (4) 5
(5) cm.
Skift til p nr 2½, samtidig som
det økes 1 vr m i hver felt av vr
m. Fortsett med mønster etter
diagram.
Strikk til arb måler (13) 15 (16)
17 (18) cm.
På neste omg felles det, ved å
strikke 2 vr sammen i alle vr felt.
Strikk 3 omg uten felling.
På neste omg strikkes 2 vr
sammen i alle vr felt.
Strikk 3 omg uten felling.
På neste omg strikkes 2 og 2 r
sammen omg rundt.
Strikk 3 omg uten felling,
deretter strikker 2 r sammen
omg rundt.
Klipp av garnet, og trekk tråden
gjennom alle m, stram til og fest
garnet.
På de minste str kan en strikke
øreklaffer om ønskelig.
Øreklaffer med knyttebånd:
Legg opp 95 m på p nr 2½, og
strikk 1 p r.
Fortsett med vendinger og slik:
2 r, vend og strikk r tilbake. 4 r,
vend og strikk r tilbake.
Strikk 2 m mer for hver gang til
20 m er strikket, vend og strikk
tilbake.
Strikk 18 m, vend og strikk
tilbake, strikk 16 m, vend og
strikk tilbake.
Strikk 2 m mindre for hver gang
til de 2 siste m er strikket.
Strikk til slutt 1 p over alle 95 m,
samtidig som det felles av.
Strikk 1 klaff til på samme måte
Montering:
Sy fast klaffene på innsiden av
luen, med 5-6 cm avstand til
hverandre midt bak.

C

E

D
F

Nr 2 Sett med smock
Jakke

A

Størrelse:
(0-1) 3 (6-9) 12 (18)
Plaggets mål:
Vidde nederst: (55) 60 (65) 70
(75) cm
Hel lengde: (24) 27 (30) 33 (36)
cm
Ermelengde: (14) 16 (18) 20
(22) cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (150) 150 (150) 200
(200) gram
Koks 1088: 50 gram til smock
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 og 2 ½
Strikkefasthet:
31 m på p nr 2½ = 10 cm
35 m mønster med smock = 10
cm
Tilbehør:
3 knapper til jakke
For- og bakstykke:
Legg opp (169) 185 (201) 217
(233) m med natur på p nr 2, og
strikk 12 p rillestrikk.
Skift til p nr 2 ½ og fortsett med
mønster etter diagram B, obs: de
5

8 ytterste m i begge sider strikkes
rett på alle p (= forkant).
Strikk til arb måler (14) 16 (18)
20 (22) cm.
Fell til ermehull fra rettsiden slik:
Strikk (43) 47 (51) 55 (59) m (=
høyre forstykke), fell 3 m, strikk
(77) 85 (93) 101 (109) m (=
bakstykket), fell 3 m, strikk (43)
47 (51) 55 (59) m (= venstre
forstykke).
Strikk hver del for seg.
Venstre forstykke:
Fell til ermehull, annenhver p
3,2,2,1,1,1 m = (33) 37 (41) 45
(49) m.
Fortsett
med
mønster
etter
diagram C, de 8 ytterste m mot
forkanten strikkes fortsatt r på
alle p, og den ytterste m i motsatt
side er kantm og strikkes også
rett på alle p.
Beg mønsteret slik at det passer
over patentmønsteret som vist
(1. p er arb rettside), dvs det er
et helt mønster ytterst i hver side.
Når ermehullet måler (5½) 6 (7)
8 (8) cm, settes de ytterste (10)
11 (12) 13 (14) m mot halssiden
på en hjelpep.

Fell videre på hver p fra halssiden
3,2,2,1,1,1 m.
Strikk til ermehullet måler (9) 10
(11) 12 (13) cm, fell til skulder på
hver p fra ermehullssiden med
(4,4,5) 5,5,6 (6,6,7) 7,7,8 (8,8,9)
m.
Høyre forstykke:
Strikkes
som
venstre,
men
speilvendt og med knapphull.
Husk kantm og forkantm.
Strikk et knapphull på 1. p etter
deling til ermehull.
Det øverste knapphullet strikkes
på 2. p på halskanten som
strikkes til slutt, strikk et
knapphull midt mellom disse 2.
Knapphull: Strikk fra rettsiden, 3
m, fell 3 m, strikk p ut.
På neste p legges opp 3 m over
de felte.
Bakstykket:
Fell til ermehull i begge sider.
OBS: På ryggens venstre side
felles 3,2,2,1,1,1 m, på ryggens
høyre side felles 3,2,2,1,1 m (slik
at smock mønsteret senere blir
likt på begge sider) = (58) 66
(74) 82 (90) m.
Fortsett
med
mønster
etter
diagram C, den ytterste m i
begge sider er kantmaske og er
ikke med i mønsteret.
Pass på slik at smock mønsteret
passer over patentmønsteret.
Strikk til ermehullet måler (9) 10
(11) 12 (13) cm, sett de
midterste (32) 34 (36) 38 (40) m
til hals på en hjelpep, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell til skulder i samme høyde
som på forstykkene.

Når ermet måler (14) 16 (18) 20
(22) cm, felles (3) 3 (3) 4 (4) m
midt under ermet.
Fell deretter for ermetopp 3 m i
beg av de neste (14) 16 (16) 18
(18) p.
Fell av de resterende (17) 16 (20)
18 (22) m på én gang.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy sammen skuldersømmene.
Halskant:
Strikk opp fra rettsiden ca (84) 88
(92) 92 (96) m med p nr 2, langs
halsringningen
(inkl
m
fra
hjelpep, samtidig som hver 7. og
8. m strikkes sammen).
Strikk 7 p rillestrikk, husk
knapphullet på 2. p.
Fell av.
Sy i ermene. Sy i knapper.
Smock:
Sy med koksgrå rundt alle
”samlinger” i smocken (også i
sidene, der det kun er et halvt
mønster).
Sy to ganger rundt hver samling.
La
tråden
følge
med
på
vrangsiden.
Det blir penest, hvis tråden
trekkes på baksiden langs med
mønsterets skrå linjer, slik at den
ikke synes fra forsiden.
Dvs. tråden ligger som en siksak
på vrangsiden.

Ermer:
Legg opp (42) 49 (49) 56 (56) m
på strømpep nr 2 og natur, og
strikk rundt i mønster etter
diagram D.
Skift til strømpep nr 2½ når det
er
strikket
3
omg.
Når
diagrammet er strikket, er det
(54) 63 (63) 72 (72) m.
Fortsett med diagram B, det skal
være en fortsettelse på mønster
D. Øk samtidig 2 m på undersiden
av ermet når arbeidet måler
(5,7½,10,12½) 8,12 (7,10,13,16)
8,16 (8,12,16,20) cm = (62) 67
(71) 76 (80) m.
De økte m strikkes etter hvert
med i mønsteret.
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Kyse

B

Størrelse:
(0-3) 6-9 (12) mnd
Garnmengde:
Natur 1012: 50 gram
En rest koks til smock
Bakstykke:
Beg øverst.
Legg opp (14) 16 (18) m på p nr
2½ og strikk rett frem og tilbake.
Øk 1 m i hver side på hver p i alt
8 ganger = (30) 32 (34) m.
Strikk 3 cm.
Deretter felles 1 m i hver side
med 1½ cm mellomrom til arb
måler ca. (13) 14 (15) cm.
Fell av.
Kantene:
Strikk opp (106) 114 (122) m fra
rettsiden, med p nr 2½ m langs
bakstykkets 3 sider.
Strikk 1 p rett fra vrangsiden.
Fortsett med mønster etter
diagram C innenfor 1 kantm i
hver side (beg ved pilen, markert
for lue og strikk 8 p).
Skift til p nr 2 og strikk 4 p rett,
samtidig som det på 1. p felles 1
m over hvert mønster.
Fell av.
Montering:
Strikk opp ca 16 m for hver 5 cm
med p nr 2 m langs kysens
nederste kant.
Strikk 7 p rillestrikk.
Fell av.
Brett kanten dobbel mot vrangen
og sy til.
Tvinn en snor og tre i den doble
kanten.

Kjole

C

Str: (0-1) 3 (6-9) 12-18 mnd
Plaggets mål:
Vidde nede: (67) 75 (84) 92 cm
Overvidde: (39) 41 (43) 46 cm
Hel lengde: (37) 40 (44) 48 cm
Garnmengde:
Natur 1012: (150) 150 (200) 200
gram
Koks 1088: 50 gram eller en rest
Tilbehør:
1 knapp
Patentm:
Strikk 1 r i m på p under.
Øverst 16-18-20-22 rapporter á
8 m = 128-144-160-176 m.
Nederst 16-18-20-22 rapporter á
13 m = 208-234-260-286 m
Skjørt:
Legg opp (224) 252 (280) 308 m
på rundp nr 2 og strikk 12 p r
frem og tilbake.
Skift til rundp nr 2½ og fortsett
med mønster: *7 vr, 1 patentm,
6 vr*, gjenta fra *-* omg rundt
(= 13 vrang mellom patentm).
Sett en merketråd i beg av omg.
Strikk til arb måler (7) 8 (8) 8
cm, strikk 2 vr sammen over alle
13 vrang (strikk m sammen rett
før patentm) = (208) 234 (260)
286 m.
Strikk videre med 12 vr mellom
patentm.
Strikk til arb måler (14) 15 (16)
17 cm, strikk 2 vr sammen over
alle 12 vr = (192) 216 (240) 264
m.
Strikk til arb måler (21) 23 (24)
26 cm, strikk 2 vr sammen over
alle 11 vr = (176) 198 (220) 242
m.
Strikk til arb måler (25) 28 (31)
34 cm, strikk 2 vr sammen i alt 3
ganger mellom alle patentm =
(128) 144 (160) 176 m.
Fortsett
med
mønster
etter
diagram C, beg med 1. eller 2.
omg, etter som det passer med
mønsteret, idet patent-m skal
plasseres over de tidligere patentm.

Når
diagrammets
omgang
markert med pil for lue er
strikket, felles 6 m i hver side
(omg 3 første og 3 siste m, og de
midterste 6 m) og hver del
strikkes ferdig for seg.
Bakstykke:
= (58) 66 (74) 82 m.
Fell til ermehull i begge sider,
annenhver p (2,1,1) 3,2,1,1,1
(3,2,1,1,1) 4,3,2,1,1,1 m = (50)
50 (58) 58 m.
Strikk til ermehullet måler (3) 4
(4) 5 cm. Del til splitt på midten
= (25) 25 (29) 29 m til hver del,
og strikk hver side ferdig for seg
(la mønsteret fortsette helt ut til
den ytterste m mot splitten).
Strikk til ermehullet måler (7) 8
(8) 9 cm.
Sett de ytterste (15) 15 (17) 17
m mot splitten på en hjelpep, og
strikk 2 cm over de resterende
(10) 10 (12) 12 m. Sett m på en
hjelpep til skulder.
Forstykke:
= (58) 66 (74) 82 m.
Fell til ermehull i begge sider som
på bakstykket = (50) 50 (58) 58
m.
Strikk til arb måler (4) 4 (5) 5 cm
kortere enn bakstykket.
Fell de midterste (16) 16 (20) 20
m til halsringning, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell mot halssiden, annenhver p,
2,2,1,1,1 m.
Strikk til arb har samme høyde
som bakstykket.
Legg for- og bakstykke sammen,
rette mot rette, strikk 1 m fra
hver p, samtidig som det felles
av.
Ermer:
Legg opp (57) 61 (63) 67 m på p
nr 2.
Strikk 4 p rett frem og tilbake.
Skift til p nr. 2½ og fortsett med
mønster med denne inndeling: 1
kantm, (5) 7 (8) 10 vrang, 1
patent-m, *10 vr, 1 patentm*,
gjenta fra *-*, slutt med (5) 7 (8)
10 vr, 1 kantm.
Fortsett med mønster med denne
inndeling, samtidig som det felles
til ermetopp, 2 m i beg av de
neste (16) 18 (18) 20 p.
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Fell de resterende (25) 25 (27)
27 m på en gang, samtidig som
vr m mellom patentm strikkes
sammen, vekselvis 3 og 2
sammen (= 4 m mellom patentm
når det er felt).
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Strikk opp cirka (94) 94 (98) 98
m
med
p
nr
2
langs
halsringningen (strikk ca hver 7.
og 8. m sammen over m på
hjelpep).
Strikk 3 p r (1.p er vrangsiden).
Fell av.
Lag et knapphull øverst i splitten
på den ene siden, og sy i en
knapp på motsatt side.
Sy i ermene.
Beg og slutt ca 2 cm oppe i
ermehullet, og den ekstra vidden
rynkes til ved skuldrene.
Smock:
Sy
bærestykket.

smock

Sokker

på

D

Størrelse:
(1-3) 6-9 mnd
Garnmengde:
Natur 1012: 50 gram
En rest koks til smock
Legg opp (37) 39 m på p nr 2½
og strikk rillestrikk frem og
tilbake.
Strikk til arb måler (4) 5 cm.
Klipp av tråden og sett de første
og siste (12) 13 m på en hjelpep.
Fortsett med mønster etter
sokkediagram over de midterste
13 m, samtidig som de på 1.p
økes 1 m = 14 m.
Diagrammet viser 12 m, den
ytterste m i hver side er kantm.
Strikk (4) 4½ cm (slutt med et
helt eller et halvt mønster).
Sett m på 3 strømpepinne nr 2½
= m på hjelpep + de 14 m på
midtstykket, i tillegg strikkes opp
(12) 13 m på hver side av
midtstykket = i alt (62) 66 m.
Strikk rillestrikk frem og tilbake
over alle m, samtidig som det på
1.p felles 1 m midt på p = (61)
65 m.

Etter 5 riller begynner fellingen
på tåen: Strikk (24) 26 r, 2 r
sammen, 9 r, 2 r sammen, (24)
26 r.
Strikk rett tilbake.
Fortsett å felle på samme måte
annenhver p, og med 2 m mindre
på midtstykket for hver gang til 3
m gjenstår mellom fellingene.
Samtidig med neste felling, felles
ved hælen, ved å strikke de 2
første og 2 siste m r sammen.
Dette gjentas 1 gang, samtidig
som det på tåen strikkes 3 r
sammen.
Fell av.
Montering:
Sy sammen midt bak og under
foten.
Sy smock med koks foran på
foten. Tvinn en snor og trekk
gjennom 3-4 cm fra øverste
kant.

Dress

E

Størrelse:
(0-1) 3 (6-9) 12-18 mnd
Plaggets mål:
Benlengde: (16) 19 (22) 25 cm
Hel lengde: (48) 54 (60) 67 cm
Garnmengde:
Natur 1012: (150) 200 (250) 250
gram
Smock: Koks fg 1088
Koks 1088: 50 gram, eller en
rest
Tilbehør:
(13) 13 (15) 15 knapper
Patentm:
1.p: (rettsiden): 1 r
2.p: 1 vr
3.p: Strikk 1 r i m på p under
Gjenta p 2 og 3 hele tiden.
Beg nederst på det ene benet.
Legg opp (65) 69 (73) 77 m på p
nr 2.
Strikk 5 p r frem og tilbake.
Skift til p nr 2 ½ og fortsett med
mønster, med denne inndeling
(1.p er arb rettside):
Strikk 1 kantm, (7) 1 (3) 5 vr, 1
patentm,
strikk
*7
vr,
1
patentm*, gjenta fra *-*, slutt
med (7) 1 (3) 5 vr, 1 kantm.
Det er 1 patentm midt på p (=
utsiden av benet).
Øk 1 m på hver side av denne
patentm når arb måler 4 cm, og
deretter med (2) 1½ (2) 2 cm
mellomrom, til sammen (8) 11
(12) 12 ganger.
De nye m strikkes etterhvert
med i mønsteret.
(den første
økte m strikkes som en patentm
= 3 patentm ved siden av
hverandre).
Samtidig, når arb måler (14) 17
(20) 23 cm, økes 1 m i hver side
(innenfor kantm).
Gjenta økningene på annenhver
p til det er økt i alt (3) 4 (3) 4
ganger.
Strikk til arb måler (16) 19 (22)
25 cm. Legg arb til side, og strikk
et ben til på samme måte.
Sett delene inn på rundp nr 2½
og legg opp (1) 3 (1) 3 m
mellom delene på for- og
bakstykke.
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Strikk rundt i mønster. Beg og
slutten av hver omg = midt bak.
Fortsett økningene på utsiden av
benene til det er øket (8) 11 (12)
12 ganger = (176) 204 (208)
224 m.
Strikk til arb måler (24) 25 (28)
34 cm, fell 1 m på hver side av
patentm på utsiden av benet.
Gjenta disse fellingene med 1½
cm mellomrom til det er felt i alt
(8) 11 (12) 12 ganger = (144)
160 (160) 176 m.
Samtidig
når
arb
fra
sammenstrikkingen av benene
måler (18) 20 (23) 26 cm,
fortsettes det i mønster etter
diagram C.
Beg med 1. eller 2. omg ettersom
det passer med mønsteret).
Når 16.omg i mønsteret er
strikket (= et halvt mønster),
gjentas mønsteret, men over 3
mønstre i hver side (under
ermet),
strikkes
riller
(=
vekselvis 1 omg r, 1 omg vr) til
ermekant.
Når det er strikket 3 riller, felles
18 m i hver side, og for- og
bakstykke strikkes ferdig for seg
= (54) 62 (62) 70 m.
Bakstykke:
Fortsett med mønster frem og
tilbake på p, men strikk de 3
ytterste m i hver side i rett på alle
p til kant.
Fell 1 m i hver side på de neste 4
p fra rettsiden (det felles ikke på
den minste størrelsen).
Fell slik: 2 r, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, strikk til
det gjenstår 4 m, 2 r sammen, 2
r.
På vrangsiden beg å sluttes med
2 m r til kant, slik at siste kantm
strikkes over fellingen = (54) 54
(54) 62 m.
Strikk til ermehullet måler (7) 8
(8) 9 cm.
Fortsett i mønster som før, men
strikk r på alle p over de
midterste (32) 32 (32) 40 m,
samtidig som det på 1. p felles
(4) 4 (4) 6 m, jevnt fordelt.
Når det er strikket 3 riller over
disse m, felles de midterste (22)
22 (22) 28 m av til halsringning =
14 m til hver side.
Strikk hver side ferdig for seg.

Fortsett med mønster og riller til
ermehullet måler (9) 10 (10) 11
cm (slutt med et helt eller halvt
mønster).
Skift til p nr 2 og strikk rett på
alle p til der er strikket 3 riller.
Fell av.
Forstykke:
Strikkes som bakstykket, men
halsringningen beg når ermehullet
måler (5) 6 (6) 7 cm, og det
strikkes 2 knapphull når det er
strikket 1 rille.
Strikk fra rettsiden slik: 2 r, fell 2
m, 6 r, fell 2 m av, 2 r.
På neste p legges opp 2 m over
de felte.

Fortsett med mønster etter
diagrammet
(gjenta
de
markerede m) til arb måler ca 72
cm
(avslutt
med
et
helt
mønster).
Fortsett med øverste del av
diagrammet, samtidig som økes
som vist på diagrammets 85. p =
182 m.
På diagrammets 5. siste p, felles
som vist = 160 m.
Fell av når diagrammets øverste
p er strikket.
Smock:
Sy
smock
med
forklaring jakke.

Montering:
Strikk opp m (ca 3 m for hver 4
p) med p nr 2, langs innersiden
av bakstykkets ben åpning.
Strikk 5 p rett frem og tilbake.
Fell av.
Strikk på samme måte langs
forstykket, men med (9) 9 (11)
11 knapphull, som strikkes på 2.p
fra rettsiden.
Det skal være 1 knapphull midt
på p, et knapphull i hver side, ca
2-3 m fra kanten, og (3) 3 (4) 4
knapphull mellom, i hver side. Sy
i knapper.
Smock: Sy smock med koks på
bærestykket.

Teppe

F

Størrelse:
Ca 60 x 80 cm
Garnmengde:
Natur 1012: 300 gram
Koks 1088: 50 gram eller en rest
Veiledende pinne:
Pinne nr 3
Strikkefasthet:
27 m rillestrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp 160 m på p nr 3 og
strikk mønster etter diagram A.
På 5. p økes som vist i
diagrammet = 182 m.
På 53. p felles som vist i
diagrammet = 166 m.
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koks,

se

Skift til pinne 2 ½, og legg opp 6
nye m = oppklippsmasker, disse
er ikke med i mønster og
oppgitte masketall. Skift til
glattstrikk og strikk mønster A,
fortsett med mønster B, som
gjentas til arbeidet måler (14) 16
(17) 20 (22) 24 cm. Avslutt med
helt mønster. Sett et merke i
hver side med (77) 83 (89) 95
(101) 107 m på bakstykket, og
(38) 41 (44) 47 (50) 53 m på
hvert forstykke.
Fell for ermehull. Strikk til 4 m
før sidemerket, fell 8 m, strikk til
4 m før det andre sidemerket,
fell 8 m. Legg arbeidet til side og
strikk ermer.

A

C

B
D

Tema 3: Setesdal
Jakke med rund sal

A

Størrelse:
(3) 6 (9 mnd) 1 (2) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (50) 54 (58) 62
(66)70 cm
Hel lengde: (26) 29 (32) 35 (38)
42 cm
Ermelengde: (15) 18 (20) 22
(25) 28 cm
Garn:
lanett (100 % merinoull. 50
gram = ca 195 m)
Garnmengde:
Koks 1088: (100) 100 (150) 150
(150) 200 gram
Lys grå 1032: (50) 50 (50) 50
(50) 100 gram
Lilla 5226: 50 gram alle str.
Lys lilla 5213: 50 gram alle str
Grønn 8513: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Nr 2 og 2 ½
Tilbehør:
(6) 7 (7) 8 (8) 8 knapper
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på p nr 2 ½ =
10 cm
For og bakstykke:
Legg opp (153) 165 (177) 189
(201) 213 m med koks på
rundpinne nr 2 og strikk fram og
tilbake (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm ribb,
1 r, 1 vr.
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Ermer:
Legg opp (46) 48 (50) 52 (52)
54 m med koks på strømpep nr
2. Strikk ribb som på bolen. Skift
til p nr 2 ½, øk 10 m jevnt
fordelt og strikk mønster etter
diagram A, deretter diagram B
som gjentas over hele ermet.
Den første m er merkemaske og
strikkes hele tiden vrang. Øk 1 m
på hver side av den vrange m ca
hver 6. omgang til i alt (66) 72
(78) 84 (90) 96 m.
Strikk til hel ermelengde. Avslutt
med samme mønsterp som på
bolen.
Fell 8 m midt under
ermet.

Bærestykke:
Sett ermene inn på bolen =
(253) 277 (301) 325 (349) 373
masker.
Strikk mønster etter diagram C.
Strikk og fell som diagrammet
viser.
Når diagrammet er ferdig, skift til
koks, strikk 1 m glattstrikk og fell
jevnt fordelt til (91) 95 (101)
105 (111) 115 m. Fell av
oppklippsmaskene. La de andre
maskene være på pinnen til
halskant.
Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer på
hver
side
av
midten
i
oppklippsmaskene. Klipp opp.
Forkanter: Strikk opp m på p nr
2 med koks langs forkanten, ca 1
m i hver m, men hopp over hver
4. Strikk ribb (1 r, 1 vr) 8 p. Fell
av med rette og vrange m.
På høyre side (venstre siden for
gutt) lages (5) 6 (6) 7 (7) 7
knapphull
jevnt
fordelt
det
nederste ca 1 cm fra kanten, og
det øverste ca 2 cm fra kanten,
det lages også et knapphull på
halskanten. Lag knapphullet på
5. p ved å felle 3 m, som økes
igjen på neste p.
Brett inn klippekanten og sy den
til med små sting. Er det
vanskelig å få det pent, kan det
strikkes belegg som syes over
klippekanten.
Halskant:
Sett maskene rundt halsåpningen
på en pinne nr 2 ½, plukk opp m
over forkantene. Strikk ribb slik
(fra rettsiden): 1 r, 1 vr*. Gjenta
fra *-* og avslutt med 2 m rett.
Strikk (2) 2 (2) 2 (3) 3 cm ribb.
Husk siste knapphull.
Fell av med rette og vrange
masker.

Genser i Setesdal

B

Størrelse:
(3) 6 (9 mnd) 1 (2) 3 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (49) 53 (57) 61 (65)
68 (72) cm
Hel lengde: (26) 29 (32) 35 (38)
41 (44) cm
Ermelengde: (16) 19 (22) 25
(27) 30 (33) cm
Garn:
lanett (100 % merinoull. 50
gram = ca 195 m)
Garnmengde genser:
Hvitt 1001: (100) 100 (150) 150
(200) 200 (250) gram
Svart 1099: (50) 50 (50) 100
(100) 100 (100) gram
Tilbehør:
3 små knapper til skuldersplitt.
Veiledende pinner:
Nr 2 og 2 ½
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på p nr 2 ½ =
10 cm
For og bakstykke:
Legg opp (152) 164 (176) 188
(200) 212 (224) m med svart på
rundpinne nr 2 og strikk rundt
(3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) cm ribb, 1 r,
1 vr.
Skift til p nr 2 ½ og hvitt, strikk
glattstrikk og mønster A, fortsett
med mønster B, som gjentas til
arbeidet måler ca 13 cm før hel
lengde.
Avslutt
med
helt
mønster. Sett et merke rundt 1
m (= merkem) i hver side med
(75) 81 (87) 93 (99) 105 (111)
m på hvert stykke. Merkemasken
strikkes hele tiden vrang og er
ikke med i mønsteret. Strikk
mønster C. Begynn ved merket
for rett størrelse, strikk mønster
frem til neste merkem, strikk
merkem vrang, begynn på ny
ved merket for rett størrelse og
strikk mønster. Strikk mønster
med denne inndeling til arbeidet
måler (4) 4 (4) 5 (5) 5 (5) cm før
hel lengde. Fell for hals slik:
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Sett først de (15) 17 (17) 19
(19) 21 (21) m midt foran på en
tråd, strikk frem og tilbake og fell
videre ved halskant annenhver
pinne
(3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1)
3,2,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1)
3,2,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1) m. Strikk til hel
lengde. Sett maskene på en
hjelpep.

Ermer:
Legg opp (46) 48 (50) 52 (52)
54 (54) m med svart på
strømpepinner nr 2. Strikk ribb
som på bolen, på siste p økes 10
m jevnt fordelt. Skift til p nr 2 ½
og hvitt.
Den første m er merkemaske og
strikkes hele tiden vrang. Øk 1 m
på hver side av den vrange m ca
hver 5. omgang til i alt (68) 74
(78) 84 (90) 96 (102) m. Strikk
mønster etter ermediagram, men
her strikkes diagrammet ovenfra
og ned, tell ut fra midt på ermet
merket,
hvor
mønsteret
begynner.
Strikk
deretter
diagram B som gjentas til ermet
måler 5 cm før hel lengde,
avslutt med 2 omg hvitt. Strikk
deretter
ermediagram.
Vend
ermet på vrangsiden og strikk 2
cm glattstrikk med hvitt til
belegg. Fell av.
Montering:
Merk av ermets bredde langs
merkemasken i siden og sy 2
tette maskinsømmer på hver side
av merkemaskene. Klipp opp.
Sy i ermene og sy til belegget på
vrangsiden.
Strikk sammen ene skulder. På
den
andre
skulder
strikkes
sammen bare de 6 ytterste m
mot ermehullet. La resten av
skulderen være åpen til splitt.
Halskant:
Begynn ved den åpne skulder og
strikk opp og ta med de avsatte
m til ca (90) 94 (98) 102 (106)
110 (116) m med svart på pinne
2 og strikk 20 p ribb frem og
tilbake. Fell av.
Hekle en rad fm med svart i
splitten, også på halskanten, og
lag 3 små knapphull. Sy i
knapper
tilsvarende
knapphullene.

Lue med øreklaffer

C

Størrelse:
(3-6) 9-12 mnd (2-4) år
Garnmengde:
Hvitt 1001: (50) 50 (100) gram
Svart 1099: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Liten rundp/strømpep nr 2 ½
+ heklenål nr 2 ½
Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk på pinne 2
½ = 10 cm
Begynn med den ene øreklaffen
og legg opp (12) 13 (14) m med
hvitt og pinne nr 2 ½. Strikk
glattstrikk fram og tilbake og øk
1 m i hver side hver p 4 ganger
= (20) 21 (22) m. Strikk uten
økning til klaffen måler (3) 3 ½
(4) cm. Øk 1 m i hver side
annenhver p 2 ganger, legg så
opp 2 m i beg av de 2 neste p =
(28) 29 (30) m. Legg arbeidet til
side og strikk 1 klaff til på
samme måte uten å klippe av
tråden. Legg opp resten av m på
følgende måte på liten rundp nr 2
½: Legg opp (8) 10 (11) m i
begynnelsen på siste klaff –
strikk klaffens (28) 29 (30) m –
legg opp (48) 50 (54) m (midt
foran) – strikk den andre klaffen
– legg opp (8) 10 (11) m i
slutten = totalt (120) 128 (136)
m.
Strikk rundt og strikk 2 omg
glattstrikk. Fortsett med mønster
etter
diagram
A,
deretter
diagram B, som gjentas på
resten av luen. Strikk til luen
midt foran måler (13) 14 (15)
cm. Strikk 6 r, 2 r sammen omg
rundt. Strikk 4 omg uten felling
(tilpass
mønsteret
slik
at
annenhver luserad kommer over
hverandre). Strikk 2 r, 2 r
sammen - deretter 5 r, 2 r
sammen omg rundt. Strikk 2
omg uten felling. Strikk 2 r
sammen omg rundt, 1 omg uten
felling og tilslutt 2 rett sammen
omg rundt. Trekk m sammen og
fest godt.
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Montering:
Hekle 2 rader fm med svart rundt
hele
luen,
deretter
1
rad
krepsem. Lag en dusk i svart og
fest denne i toppen.
Knyttesnor: Legg opp 70 m på
p nr 2 ½ og strikk rett frem og
tilbake 5 pinner. Fell av. Strikk
en snor til på samme måte. Sy
snorene fast på øreklaffene.

Glattstrikket bukse

D

Størrelse:
(1/2) 1 (2) 3 (4) år
Plaggets mål:
Benlengde: (21) 25 (29) 33 (37)
cm
Garnmengde:
Svart 1099 eller hvitt 1001:
(150) 150 (200) 200 (200) gram
Tilbehør:
2 cm bred elastikk i passe lengde
Begynn øverst i livet. Legg opp
(144) 152 (160) 168 (174)
masker på rundpinne nr 2 ½ og
strikk 2 ½ cm glattstrikk + 1
omgang vrangt til brettekant + 2
½ cm glattstrikk. Strikk 1
omgang rett og øk jevnt fordelt
til (156) 166 (174) 184 (192)
masker. Sett et merke rundt
masken midt foran og midt bak
= (77) 82 (86) 91 (95) masker
på
hver
del
utenom
merkemaskene. Strikk buksen
høyere bak slik: Begynn ved
merkemasken midt bak og strikk
8 masker, vend og strikk 17
masker vrangt (8 m forbi midt
bak merket), vend og strikk 8
masker mer for hver gang i alt
(4) 5 (5) 6 (6) ganger på hver
side av merket. Fortsett rundt
igjen over alle maskene. Når
arbeidet
midt
foran
fra
brettekanten måler (18) 19 (20)
20 (21) cm, økes 1 maske på
hver side av merkemasken både
foran og bak annenhver omgang
i alt 7 ganger = i alt (184) 194
(202) 212 (220) masker. Del
arbeidet midt foran og bak med
(92) 97 (101) 106 (110) masker
på hvert ben. Strikk hvert ben
for seg.

Fell 1 maske på hver side av 1
merkemaske på innsiden av
benet hver (4.) 4. (5.) 6. (7.)
omgang i alt (11) 11 (10) 10
(10) ganger = (70) 75 (81) 86
(90) masker. Fortsett uten felling
til benet måler (18) 22 (26) 30
(34) cm. Skift til strømpepinner
nr 2, strikk 1 omgang glattstrikk
og fell (0) 3 (3) 4 (4) m jevnt
fordelt til (70) 72 (78) 82 (86)
m. Fortsett med ribb (1 rett, 1
vrang) ca 3 cm. Fell av med rette
og vrange m.
Brett inn belegget i livet og sy til
på vrangen. Trekk en elastikk
gjennom løpegangen.

Fell hver (8.) 9. (10.) 12. (14)
omg 1 m på hver side av hvert
merke (etter merket strikkes 2
rett sammen og før merket løftes
1 m løs av, 1 rett og trekk den
løse m over). Det felles 12 m
hver gang. Fell i alt (6) 7 (7) 8
(9) ganger = (138) 144 (156)
168 (180) m. Strikk uten felling
til arbeidet måler (17) 20 (24) 28
(31) cm.
Del arbeidet ved sidemerkene =
(69) 72 (78) 84 (90) m til hver
del. Fell 6 m i hver side.

C

B
D
A

E
F
G

Nr 4

Spencerkjole

A

Størrelse:
(3) 6 mnd (1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (44) 47 (51) 55 (60)
cm
Hel lengde: (38) 43 (48) 54 (60)
cm
Garn:
lanett: (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 m)
Garnmengde:
Hvitt 1001: (150) 150 (200) 200
(250) gram
Veiledende pinner:
Rundp 2 ½
Heklenål nr 2 ½
Tilbehør:
4 knapper
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på p nr 2 ½ =
10 cm
Begynn nederst på den strikka
delen av skjørtet. Legg opp (210)
228 (240) 264 (288) m med
hvitt på rundp nr 2 ½. Strikk 4
omg
glattstrikk
rundt.
Del
arbeidet inn i 6 felt med (35) 38
(40) 44 (48) m i hvert felt (sett
merke mellom 2 m). Det skal
være 3 felt foran og 3 bak, merk
også av hva som er omg beg =
sidemerke og tilsvarende merke i
andre siden.
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Bakstykket: Strikk fram og
tilbake og fell til ermehull i hver
side
(3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1
(3,2,2,1,1)
3,2,2,2,1
(3,2,2,2,1,1) m = (47) 50 (54)
58 (62) m igjen. Strikk rett opp
til ermehullet måler (10) 11 (12)
13 (14) cm. Fell av de midterste
(23) 24 (26) 28 (30) m og strikk
hver side for seg. Fell ytterligere
1 m hver p 2 ganger ved
halssiden = (10) 11 (12) 13 (14)
m til skulder. Strikk til ermehullet
rett opp måler (11) 12 (13) 14
(15) cm. Fell av.
Forstykket: Fell til ermehull som
på
bakstykket.
Strikk
til
ermehullet måler (7) 8 (9) 10
(11) cm. Fell av de midterste
(13) 14 (16) 18 (20) m og strikk
hver side for seg. Fell ytterligere
ved halssiden 3,2,1,1 m og
avslutt med 1 omg rett fra
vrangen før avfelling ved samme
lengde som bakstykket. Strikk
den andre siden tilsvarende.
Heklet kant nede på kjolen:
Begynn i ene siden og hekle
rundt. Det heklede feltet skal
være
litt
videre
enn
det
glattstrikka over:
1. omg: 1 kjm i første m, 1 lm
*3 lm, hopp over 2 m, 1 fm i
neste m*. Gjenta fra * - * hele
omgangen, men tilpass slik at
antallet lm-buer er delelig på 4.
Siste fm hekles i kjm.
2. omg: Hekle 1 kjm i hver av de
to første lm, 2 lm (= 1 fm), *3
lm, 1 fm i neste lm-bue, 1 lm, 5
st i neste lm-bue, 1 lm, 1 fm i
neste bue, 3 lm, 1 fm i neste
bue*. Gjenta fra * - * hele
omgangen, men siste gang
hekles 2 lm, 1 hst i første fm (= i
2. lm).

3. omg.: 4 lm, 1 fm i lm-buen, 1
lm, *2 st i hver av de 5 st, 1 lm,
1 fm i lm-buen, 3 lm, 1 fm i
neste lm-bue, 1 lm*. Gjenta fra *
- * hele omgangen, avslutt med
2 st i hver av de 5 st, 1 lm, 1 fm
i lm-buen, 2 lm, 1 fm i 1. lm av
de 4 som omgangen begynner
med.
4. omg.: 7 lm, 1 st i fm som
avsluttet forrige omg., *1 lm, 1
fm mellom andre og tredje st, 3
lm, 1 fm mellom fjerde og femte
st, 3 lm, 1 fm mellom sjette og
sjuende st, 3 lm, 1 fm mellom
åttende og niende st, 1 lm, (1 st,
3 lm, 1 st) i lm-buen*. Gjenta fra
* - *. Avslutt med 1 fm i 4. lm
(av de 7 lm omgangen begynner
med).
5. omg.: 1 kjm i først lm-bue, 4
lm (= 1 st), 4 st i lm-buen, *1
lm, 1 fm i neste bue, 3 lm, 1 fm i
neste bue, 3 lm, 1 fm i neste
bue, 1 lm, 5 st i lm-buen*.
Gjenta fra * - *. Avslutt med 1
lm, 1 fm i neste bue, 3 lm, 1 fm i
neste bue, 3 lm, 1 fm i neste
bue, 1 lm, 1 fm i fjerde lm (av 4
lm i beg. av omgangen).
6 omg.: *2 st i hver av de 5 st, 1
lm, 1 fm i lm-buen, 3 lm, 1 fm i
neste lm-bue, 1 lm*. Gjenta fra *
- * hele omgangen, avslutt med
1 kjm i 1 st.
7. omg.: 1 kjm i hver av de 4
første st. *1 fm mellom fjerde og
femte st, 3 lm, 1 fm mellom
sjette og sjuende st, 3 lm, 1 fm
mellom åttende og niende st, 1
lm, (1 st, 3 lm, 1 st) i lm-buen, 1
lm, 1 fm mellom andre og tredje
st, 3 lm, *. Gjenta fra * - *.
Avslutt med 1 kjm i første fm.
Gjenta omgangene 2 – 7 til
heklekanten måler ca (10) 11
(12) 13 (14) cm, avslutt med 3.
omgang eller 6. omgang.
Montering:
Skuldrene skal være åpne med
knapper og hemper.
Ermekanter: Begynn oppe ved
skulderen og hekle en rad fm
passe
stramt
rundt
hele
ermehullet. Vend og hekle 1 fm i
hver fm, samtidig som antallet
reguleres slik at det er delelig på
6 + 1. Vend. Hekle 1 fm i første
fm, hopp over 2 fm, *i neste fm
hekles 5 st, hopp over 2 fm*.

Gjenta fra *-* rundt hele
ermehullet. Avslutt med 1 kjm i
siste fm.
Halskant:
Hekles
som
ermekant
på
forstykket og på bakstykket.
Sy to små hemper på hver av
forstykkets
skuldrer
og
tilsvarende
knapper
på
bakstykket.

Bolero

B

Størrelse:
(3) 6 mnd (1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (48) 52 (56) 60 (64)
cm
Hel lengde: (15) 17 (20) 22 (25)
cm
Ermelengde, målt under ermet:
(15) 18 (20) 23 (26) cm
Garn:
lanett: (100 % merinoull, 50
gram = ca 190 m)
Garnmengde:
Hvitt 1001: (100) 100 (150) 150
(200) gram
Veiledende pinner:
Strømpepinner og rundpinne nr 2
½
Heklenål nr 2 ½
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på pinne nr 2 ½
= 10 cm
For og bakstykket:
Legg opp (109) 117 (125) 133
(141) m på pinne nr 2 ½. Sett et
merke med (75) 81 (87) 93 (99)
m til ryggstykke og (17) 18 (19)
20 (21) m til hvert forstykke.
Strikk glattstrikk fram og tilbake,
samtidig som det legges opp i
hver
side
annenhver
p
(5,4,3,2,1,1,1)
6,4,3,2,1,1,1
(6,4,3,2,1,1,1,1)
6,4,3,2,2,1,1,1,1
(6,5,3,2,2,1,1,1,1,1) m = (34)
36 (38) 41 (44) m på hvert
forstykke og (143) 153 (163)
175 (187) m til sammen. Når
arbeidet måler (5) 6 (8) 9 (11)
cm felles 11 m i hver side til
ermehull (5 m på ryggstykke, 6
m på forstykket).
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Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (46) 48 (50) 54 (56) m
på pinne nr 2 ½ og strikk
glattstrikk rundt. Første m er
merkemaske og strikkes hele
tiden vr. Øk 1 m på hver side av
merkemasken ca hver 7. omg til
det er (60) 64 (68) 72 (76) m.
Strikk til ermene måler 3 cm før
oppgitt lengde. Fell 11 m midt
under ermet, merkemasken og 5
m på hver side av denne.
Strikk et erme til på samme
måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen. Strikk
fram og tilbake og fell raglan
slik:
Strikk
til
3
m
før
sammenføyning, strikk 2 m vridd
rett sammen, strikk 2 m, strikk 2
rett sammen. Gjenta dette i alle
sammenføyningene.
Strikk
glattstrikk
og
fell
raglan
annenhver pinne (hele tiden på
rettsiden) samtidig som det fra
2. raglanfelling også skråfelles på
forkantene ved å felle 1 m i
begynnelsen og slutten av p,
først hver tredje p 6 ganger,
deretter annenhver p). Når
forkant
møter
raglanfelling,
fortsetter raglanfellingen i de
andre
sammenføyningene
samtidig som det felles 2 m i
begynnelsen av hver pinne. Når
det er felt (15) 17 (19) 21 (23)
ganger på ryggen, felles 4 m i
begynnelsen av de (4) 4 (6) 6
(6) neste pinner, samtidig som
raglanfellingen fortsetter. Fell av
de resterende maskene.
Heklet
pyntekant
boleroen:

rundt

Begynn nede midt bak.
1. omg: 1 kjm i første m, 1 lm
*3 lm, hopp over ca 2 m, 1 fm i
neste m*. Gjenta fra * - * rundt
hele boleroen, men tilpass slik at
antallet lm-buer er delelig på 4.
Siste fm hekles i kjm.
2. omg: Hekle 1 kjm i hver av de
to første lm, 2 lm (= 1 fm), *3
lm, 1 fm i neste lm-bue, 1 lm, 5
st i neste lm-bue, 1 lm, 1 fm i
neste bue, 3 lm, 1 fm i neste
bue*.

Gjenta fra * - * hele omgangen,
men siste gang hekles 2 lm, 1
hst i første fm (= i 2. lm).
3. omg.: 4 lm, 1 fm i lm-buen, 1
lm, *2 st i hver av de 5 st, 1 lm,
1 fm i lm-buen, 3 lm, 1 fm i
neste lm-bue, 1 lm*. Gjenta fra *
- * hele omgangen, avslutt med
2 st i hver av de 5 st, 1 lm, 1 fm
i lm-buen, 2 lm, 1 fm i 1. lm av
de 4 som omgangen begynner
med.
4. omg.: 7 lm, 1 st i fm som
avsluttet forrige omg., *1 lm, 1
fm mellom andre og tredje st, 3
lm, 1 fm mellom fjerde og femte
st, 3 lm, 1 fm mellom sjette og
sjuende st, 3 lm, 1 fm mellom
åttende og niende st, 1 lm, (1 st,
3 lm, 1 st) i lm-buen*. Gjenta fra
* - *. Avslutt med 1 fm i 4. lm
(av de 7 lm omgangen begynner
med).
5. omg.: 1 kjm i først lm-bue, 4
lm (= 1 st), 4 st i lm-buen, *1
lm, 1 fm i neste bue, 3 lm, 1 fm i
neste bue, 3 lm, 1 fm i neste
bue, 1 lm, 5 st i lm-buen*.
Gjenta fra * - *. Avslutt med 1
lm, 1 fm i neste bue, 3 lm, 1 fm i
neste bue, 3 lm, 1 fm i neste
bue, 1 lm, 1 fm i fjerde lm (av 4
lm i beg av omgangen).
6 omg: *2 st i hver av de 5 st, 1
lm, 1 fm i lm-buen, 3 lm, 1 fm i
neste lm-bue, 1 lm*. Gjenta fra *
- * hele omgangen, avslutt med
1 kjm i 1 st.
7. omg.: 1 kjm i hver av de 4
første st. *1 fm mellom fjerde og
femte st, 3 lm, 1 fm mellom
sjette og sjuende st, 3 lm, 1 fm
mellom åttende og niende st, 1
lm, (1 st, 3 lm, 1 st) i lm-buen, 1
lm, 1 fm mellom andre og tredje
st, 3 lm, *. Gjenta fra * - *.
Avslutt med 1 kjm i første fm.
Gjenta omg 2-6. Klipp av tråden.
Ermekant:
Hekles som
jakken.

pyntekant

rundt

Body

C

Størrelse:
(3-6) 6-9 (12) 18 mnd
Plaggets mål:
Overvidde: (47) 51 (54) 57 cm
Hel lengde: ca (37) 39 (42) 44
cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 meter)
Garnmengde:
Hvitt 1001: (150) 150 (200) 200
gram
Veiledende pinner:
Nr 2 og 2 ½
Tilbehør:
6 knapper
Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk på p nr 2
½ = 10 cm.
Bakstykket:
Legg opp (25) 25 (27) 27 m på p
nr 2 ½. Strikk glattstrikk fram og
tilbake. Etter 2 cm legges opp 5
m 1 gang i hver side og deretter
økes 2 m 6 ganger og tilslutt 1 m
i hver side annenhver p til i alt
(79) 83 (87) 93 m.
Legg arbeidet til side og strikk
forstykket.
Forstykket:
Legg opp som på bakstykket og
strikk til arbeidet måler 2 cm. Øk
deretter i hver side slik: 1 m (8)
8 (9) 10 ganger, 2 m (5) 6 (6) 7
ganger og tilslutt 3 m 3 ganger i
hver side = (79) 83 (87) 93 m.
Sett innpå bakstykket og strikk
glattstrikk rundt (12) 13 (15) 16
cm. Nå strikkes buksen høyere
bak slik: Strikk til 8 m står igjen
på bakstykket, vend, løft 1. m løs
av med tråden på forsiden (1
kast), strikk til 8 m står igjen i
andre siden og vend på samme
måte her. Vend med 7 m mindre
for hver gang i alt (4) 4 (5) 5
ganger i hver side. Fortsett så
over alle m igjen, men strikk
kastet og den løse m sammen på
første pinne.
Strikk 4 omg
glattstrikk.
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På neste p felles jevnt fordelt 12
m (6 m på bakstykket og 6 m på
forstykket).
Strikk til hele arb måler (26) 27
(29) 32 cm, målt på forstykket.
Fell av de midterste 5 m på
forstykket til splitt og fell for
ermehull 6 m i hver side = (31)
33 (35) 38 m på hvert forstykke
og (67) 71 (75) 81 m på
bakstykket. Strikk hver del ferdig
for seg.
Bakstykket:
Strikk glattstrikk fram og tilbake
og fell ytterligere for ermehull i
hver side annenhver p 1,1,1 m.
Strikk
til
arbeidet
langs
sidekanten måler (26) 28 (31) 33
cm. Fell for hals de midterste
(25) 27 (29) 31 m av og hver
side strikkes for seg. Fell
ytterligere 1,1,1 m hver p ved
halssiden = (15) 16 (17) 19 m til
skulder. Fell av når arbeidet fra
sammenføyning måler (27) 29
(32) 34 cm.
Strikk den andre siden ferdig på
tilsvarende måte.
Forstykket:
Strikk glattstrikk fram og tilbake
og fell ytterligere for ermehull i
hver side annenhver p 1,1,1 m =
(28) 30 (32) 35 m.
Når arb fra sammenføyning
måler (24) 25 (27) 28 cm, felles
til halsringning annenhver pinne
(7,2,2,1,1) 8,2,2,1,1 (8,3,2,1,1)
8,3,2,1,1,1 m = (15) 16 (17) 19
m til skulder. Strikk til hel lengde
og fell av.
Strikk den andre siden ferdig på
tilsvarende måte.
Ermer:
Legg opp (44) 46 (48) 50 m på
pinne nr 2 ½ og strikk i alt 7 p
rettstrikk fram og tilbake (4 riller
med opplegget). Ta sammen
arbeidet og strikk glattstrikk
rundt. Første m er merkem og
stikkes hele tiden rett, samtidig
som det økes 1 m i hver side
hver 6 pinne til i alt (62) 68 (74)
80 m. Strikk til ermet måler (14)
16 (18) 20 cm. Fell de midterste
7 m og strikk fram og tilbake.
Fell i hver side annenhver p
2,1,1,1,1
m.
Fell
av
de
resterende m.

Montering:
Sy sammen skuldrene
Sy i ermer.
Forkanter: Strikk opp på p nr 2
langs venstre side av splitten ca
3 m for hver 4 p og strikk i alt 5
riller. Strikk opp langs høyre side
på samme måte, men etter 2
riller lages 3 knapphull med
jevne mellomrom, det øverste 3
m fra kanten. 1 knapphull = 1
kast, 2 rett sammen, ikke for
stramt.
Ta opp ca (80) 84 (88) 94 m
rundt hvert ben og strikk samme
kant som langs splitten. Pass på
at det holdes litt inn slik at ikke
kanten blir for løs.
I skrittet
strikkes foran og bak samme
kant, men på forstykket strikkes
3 knapphull på 5. p, det første og
siste 2 m fra kanten og det andre
midt mellom disse.
Rillekrave: Strikk opp ca (78)
82 (86) 92 m rundt halsen (ikke
over forkantene) på pinne nr 2 ½
og strikk rettstrikk/riller. Etter ca
1 cm økes 1 m før og etter hver
skuldersøm = til sammen 4 nye
m.
Gjenta denne økningen når
kragen måler ca 3 cm. Strikk til
kragen måler ca 5 cm. Fell av
med rette masker.

Teppe

D

Genser med striper

E

Teppets mål:
75X100 cm

Størrelse:
(3) 6 (9 mnd) 1 (2) år

Garn:
lanett (100 % merinoull. 50
gram = ca 195 m)

Plaggets mål:
Overvidde: (50) 54 (58) 62 (66)
cm
Hel lengde: (26) 29 (32) 35 (38)
cm
Ermelengde: (15) 18 (20) 22
(24) cm

Garnmengde:
Hvitt 1001: 400 gram
Veiledende pinner:
Nr 3
Strikkefasthet:
29 masker glattstrikk på p nr 3 =
10 cm.
Legg opp 200 m og strikk
mønster etter diagram for teppe.
Strikk til arbeidet måler 90 cm.
Fell av.
Kant rundt teppet:
Plukk opp masker rundt hele
teppet, 201 m på hver kortside
og 291 på langsidene + 1 m i
hvert hjørne. Strikk mønster
etter diagram for teppekant. Fell
av på siste p.

Garn:
lanett (100 % merinoull. 50
gram = ca 195 m)
Garnmengde genser, bukse
og lue:
Lime 9012: (200) 250 (250) 300
(300) gram
Lys blå 5904: (50) 50 (100) 100
(100) gram
Hvitt 1001: 50 gram alle str
Beige 2522: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Nr 2 og 2 ½
Tilbehør:
Elastikk til buksen
3 små knapper til skuldersplitt
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på p nr 2 ½ =
10 cm

Pyntekrave:
Strikk opp ca (73) 81 (89) 89 m
rundt
halsen
(ikke
over
forkantene) på pinne nr 2 ½ og
strikk 3 riller fram og tilbake,
fortsett
med
mønster
etter
diagram A, pass på at mønsteret
kommer på rettsiden, når kraven
brettes ned. Fell av på siste p.
Sy i knapper.

For og bakstykke:
Legg opp (156) 168 (180) 192
(204) m med lime på rundpinne
nr 2 og strikk 16 omganger ribb,
2 r, 2 vr.
Skift til p nr 2 ½ og strikk
stripemønster etter diagram til
arbeidet måler (14) 16 (18) 20
(22) cm. Sett et merke i hver
side med (78) 84 (90) 96 (102)
m på hver del. Fell 4 m i hver
side, 2 m på hver side av
sidemerkene og strikk hver del
ferdig for seg.
Bakstykket:
Fortsett med stripemønster til
arbeidet måler hel lengde. Sett
maskene på en hjelpepinne.
Forstykket:
Strikk stripemønster til arbeidet
måler (4) 4 (4) 5 (5) cm før hel
lengde. Fell for hals slik:
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Sett først de (16) 18 (18) 20
(20) m midt foran på en tråd, fell
videre ved halskant annenhver
pinne
(3,2,1,1,1)
3,2,2,1,1
(3,2,2,1,1,1)
3,2,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1) m. Strikk til hel
lengde. Sett maskene på en
hjelpepinne.
Ermer:
Legg opp (46) 48 (50) 52 (52) m
med lime på strømpep nr 2.
Strikk ribb som på bolen. Skift til
p nr 2 ½, øk 10 m jevnt fordelt
og strikk stripemønster etter
diagram.
Stripemønsteret
gjentas over hele ermet.
Den første m er merkemaske og
strikkes hele tiden vrang. Øk 1 m
på hver side av den vrange m
hver 5. omgang til i alt (72) 78
(84) 88 (94) m.
Strikk til hel ermelengde. Fell
den vrange m og strikk frem og
tilbake 4 p. Fell av.
Montering:
Strikk sammen ene skulder. På
den
andre
skulder
strikkes
sammen bare de 4 ytterste m
mot ermehullet. La resten av
skulderen være åpen.
Halskant:
Begynn ved den åpne skulder og
strikk opp ca (90) 94 (98) 102
(106) m med lime på pinne 2 og
strikk 8 p ribb frem og tilbake.
Fell av.
Hekle en rad m fm i splitten,
også på halskanten, og lag 3 små
knapphull.
Sy
i
knapper
tilsvarende knapphullene.
Sy i ermene.

Bukse

F

Lue med øreklaffer

G

Størrelse:
(3) 6 (9 mnd) 1 (2) år

Størrelse:
(3) 6 (9 mnd) 1 (2) år

Begynn øverst i livet og legg opp
(136) 144 (152) 160 (168) m
med lime på rundp nr 2 og strikk
10
omganger
glattstrikk,
1
omgang vrang (= brettekant) og
10 omganger glattstrikk. Strikk
så en omgang rett og øk til (148)
156 (166) 174 (184) m. Sett et
merke rundt m midt bak og midt
foran.
Skift til p nr 2 ½ og strikk 2
omganger glattstrikk.
Strikk buksen høyere bak slik:
Begynn ved merkem og strikk 8
m forbi merkem, vend og strikk
vrangt tilbake 8 m forbi merkem,
vend og strikk 8 m mer hver
gang i alt (4) 4 (5) 5 (6) ganger i
hver side.
Strikk videre over alle masker til
arbeidet fra brettekant måler
(17) 18 (19) 20 (21) cm. Øk 1 m
på hver side av merkem både
foran og bak annen hver omgang
i alt 7 ganger = (176) 184 (194)
202 (212) m. Del arbeidet midt
foran og bak med (88) 92 (97)
101 (106) m på hvert ben. Sett
merke i første m på innsiden av
benet og fell 1 m på hver side av
merkem hver (4.) 4. (5.) 6. (6.)
omgang i alt 10 ganger. Strikk til
benet fra deling måler (17) 20
(23) 25 (27) cm. Reguler
masketallet til (68) 72 (76) 80
(84) m. Skift til p nr 2. Strikk 16
p ribb, 2 r, 2 vr. Fell av.

Legg opp (112) 116 (120) 124
(128) m med lime på p nr 2, og
strikk 3 p 2 r, 2 vr. Fortsett med
14 p glattstrikk, 1 p vrang (=
brettekant).
Skift til p nr 2 ½, og strikk
stripemønster til arbeidet måler
(14) 15 (16) 17 (18) cm fra
brettekanten.
Fortsett
med
stripemønster og fell slik: 1 rett,
2 rett sammen omgangen rundt,
1 omgang glattstrikk, så 2 og 2
sammen omgangen rundt, 1
omgang rett, 2 og 2 sammen
omgangen rundt, trekk tråden
gjennom resten av maskene og
sy godt til.
Lag en liten dusk i lime og sy den
godt fast.
Øreklaffer: Legg opp (46) 48
(50) 50 (52) m med lime på
pinne nr 2 ½. Strikk glattstrikk
rundt (19) 20 (21) 22 (23)
omganger. Sett et merke i hver
side og fell av slik: Begynn ved
ene merket. Strikk 2 m vridd rett
sammen, strikk rett til 2 m
gjenstår før neste merke, strikk 2
m rett sammen, 2 m vridd rett
sammen, strikk til 2 m gjenstår,
strikk de 2 siste m rett sammen.
Gjenta denne fellingen i hver side
hver omgang til (6) 8 (10) 10 (8)
m
gjenstår.
Trekk
tråden
gjennom maskene og fest godt.
Strikk en øreklaff til på samme
måte.
Sy øreklaffene til luen med 10-12
cm mellomrom bak.
Tvinn snorer og sy i spissen på
øreklaffene.

Strikk det andre benet på samme
måte.
Montering:
Brett
belegg
i
livet
mot
vrangsiden og sy til med løse
sting. Trekk en bred elastikk i
løpegangen.
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Jakke
A
C

B

D
F
E

Nr 5 Sett i aquafarger
Jakke, lue, sokker
Størrelse:
(3) 6 (9-12) 18 mnd
Plaggets mål:
Overvidde: (46) 51 (56) 61 cm
Hel lengde: (27) 29 (31) 33 cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 meter)
Garnmengde:
Jakke:
Lys aqua 6501: (150) 150 (150)
200 gram
Lue:
Lys aqua 6501: 50 gram
Sko:
Lys aqua 6501: 50 gram
Broderi:
Vi har brukt litt:
Mørkegrøn 7762, grønn 9544,
rød 4128, rosa 4505, lys rosa
4520
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 og 2 ½
Tilbehør:
5 knapper
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på p nr 2 ½ =
10 cm

A

Høyre erme og overdel:
Legg opp (50) 52 (54) 56 m på p
nr 2.
Strikk 2 ½ cm rillestrikk frem og
tilbake.
Skift til strømpep nr 2 ½ og
fortsett
rundt
i
glattstrikk.
Samtidig økes 2 m på innsiden av
ermet, når arb måler 4 cm, og
deretter med (1 ½) 1 ½ (2) 2 cm
mellomrom til det er (62) 66 (68)
72 m.
Strikk til erme måler (13) 15 (18)
20 cm, fell første og siste m på
ermet.
Fortsett fram og tilbake, samtidig
som det legges opp (6) 6 (7) 7 m
i slutten av de 2 neste p = (72)
76 (80) 84 m.
Strikk (6 ½) 7 ½ (8 ½) 9 ½ cm.
Fell fra rettsiden, de 2 midterste
m til halsringning, og strikk hver
del ferdig for seg = (35) 37 (39)
41 m.
Overdel på bakstykke:
Strikk til bakstykket (øverst på
ryggen) måler (10) 10 ½ (11) 11
½ cm. Sett m på en hjelpep.
Overdel på forstykke:
Strikk deretter over resten av m
(= øverst på høyre forstykke),
samtidig som det felles 4 m på de
neste (8) 9 (9) 10 p, fra midt på
ermet (= halsen).
Fell de siste (3) 1 (3) 1 m. Arb
måler nå ca (11) 12 ½ (13 ½) 15
cm.
Venstre erme og overdel:
Strikkes
som
høyre,
men
speilvendt.
Legg m fra hjelpep på høyre og
venstre
erme
rettside
mot
rettside, og strikk 1 m fra hver p,
samtidig som det felles av.
Bak- og forstykker:
Legg opp (177) 193 (209) 225 m
på rundp nr 2.
Strikk 2 ½ cm rillestrikk som
nede på ermet.
Skift til rundp nr 2 ½ og fortsett
fram og tilbake i glattstrikk til arb
måler (15) 16 ½ (18) 19 ½ cm.
Fell og lag legg fra rettsiden slik:
Fell de første (10) 12 (14) 16 m,
sett de neste 5 m på en hjelpep,
sett de følgende 5 m på hjelpep
nr 2, brett legget, slik første
hjelpep er øverst, andre hjelpep i
midten og venstre hånds p
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bakerst, strikk 1. m fra hver av
de 3 p r sammen, strikk på
denne måte til alle 5 m er
strikket sammen.
Fell av m til 15 m før midterste
m, sett de neste 5 m på en
hjelpep, sett de følgende 5 m på
hjelpep nr 2, brett legget, så
første hjelpep er øverst, andre
hjelpep i midten og venstre
hånds p bakerst, strikk 1. m fra
hver av de 3 p r sammen, strikk
på denne måte til alle 5 m er
strikket sammen.
Strikk 1 m (= midterste m).
Sett de neste 5 m på hjelpep bak
arb, sett de neste 5 m på en ny
hjelpep. Lag ett legg ved å
strikke 1 p fra alle 3 p sammen
(1 hjelpep bakerst, neste hjelpep
i midten og venstre hånds p
først). Strikk sammen og fell av
som på de forrige omg. Fell
deretter av til det gjenstår (25)
27 (29) 31 m på p. Sett så 5 m
på en hjelpep bak arb, sett de
neste 5 m på en ny hjelpep. Lag
ett legg ved å strikke 1 p fra alle
3 p sammen (1 hjelpep bakerst,
neste hjelpep i midten og venstre
hånds p først). Strikk sammen og
fell av på samme måte som på
høyre forstykke (slik at legg er
speilvendt i forhold til legget på
høyre forstykke), fell av de
resterende m.
Montering:
Sy de nye m i siden av ermene
sammen (= det øverste av
sidesømmen).
Sy
deretter
sammen kanten på bak- og
forstykker,
sammen
med
nederste kant på overdelen.
Sømmen skal være så flat og
usynlig som mulig, og der skal
være 1 m / 1 p sømmemon, slik
at sømmene er like. Strikk opp m
med p nr 2 langs forkant og
halsringning. Strikk opp ca 1 m i
hver p, men hopp over hver 4.
Strikk rett fram og tilbake til
kanten måler 2 ½ cm, men etter
1 cm, strikkes 5 knapphull langs
høyre forkant.
Det
øverste
der
overdelen
begynner, det nederste cirka 1
cm fra kanten, og de 3 andre
med jevne mellomrom.
Knapphull: Fell 2 m. På neste p
legges opp 2 nye m over de felte.
Sy i knapper.

Broderi: Sy, med maskesting,
den store rosen nederst på
venstre forstykke. Sy noen små
roser rundt omkring.

Gjenta fra *-* omg rundt. Strikk
1 omg rett. Fortsett med felling
annenhver omg med 1 m mindre
mellom hver felling til det
gjenstår 48 m. Deretter felles
HVER omg til 8 m gjenstår. Trekk
disse sammen og fest godt
Broderi: Sy, med maskesting, 710 av de små rosene, jevnt
fordelt på luen.

Sko

C

Størrelse:
0-6 mnd

Lue

B

Størrelse:
(1-3) 6-9 (12-18) mdr.
Begynn med øreklaffer: Legg
opp 4 m på p nr 2 og strikk rett
(riller) fram og tilbake, i alt 20
cm. Sett et merke. Deretter økes
1 m i begynnelsen av hver p til
(22) 24 (26) m. Strikk til
øreklaffen fra merket måler 4
cm. Legg denne til side.
Strikk den andre klaffen/båndet
på samme måte. Sett delene på
samme p, og legg opp (23) 25
(27) m mellom delene. Strikk
rett fram og tilbake til det er
strikket 3 riller.
Legg opp (29) 31 (33) m i den
ene side. Fortsett rundt over alle
(96) 104 (112) m, stadig i riller
(vekselvis 1 omg vr, 1 omg r).
Når der er strikket 7 riller rundt,
fortsettes
i
glattstrikk
på
strømpep nr 2 ½. Strikk (7½) 8
(8½) cm glattstrikk. Fell slik:
Strikk *(10) 11 (12) m, 2 r
sammen*. Gjenta fra *-* omg
rundt. Strikk 1 omg glattstrikk.
Neste omg: *(9) 10 (11) r, 2 r
sammen*.

Høyre sko:
Legg opp 43 m på p nr 2 og
strikk 1 p rett.
2. omg: 1 r, øk 1 m i tråden
mellom 2 m, 20 r, øk 1 m, 1 r,
øk 1 m, 20 r, øk 1 m, 1 r.
3. omg: Rett.
4. omg: 2 r, øk 1 m, 20 r, øk 1
m, 3 r, øk 1 m, 20 r, øk 1 m, 2 r.
5. omg: Rett.
6. omg: 3 r, øk 1 m, 20 r, øk 1
m, 5 r, øk 1 m, 20 r, øk 1 m, 3 r.
Fortsett på samme måte og øk
annenhver p til det er 75 m i alt.
Strikk 1 p r fra vrangsiden. Strikk
så 9 p glattstrikk (første p rett).
Fell deretter inn til oversiden av
skoen:
1. omg (vrangsiden): 42 vr, 2 vr
sm, vend.
2. omg: 1 m løs av, 9 r, løft
neste m løs av, 1 r og trekk den
løse m over, vend.
3. omg: 1 vr løs av, 9 vr, 2 vr
sm, vend.
Gjenta 2. og 3. p til det er felt 9
ganger i hver side, siste felling er
fra rettsiden. Strikk rett p ut
etter siste felling. Strikk 2 p r
over alle m.
Neste p (vrangsiden): Fell første
m, strikk 10 r, fell av med rette
m til det står igjen 11 m på p.
Strikk 10 r og fell av siste m.
Klipp av tråden og sett de 20 m
inn på samme p. Legg opp 4 m i
begynnelsen av de 20 m, strikk
først disse m rett og videre de 20
m. Legg opp 23 nye m i slutten
av p. Vend og strikk rett over alle
m. Strikk ytterligere 4 p r, men
på 2. p strikkes 1 knapphull 2 m
fra kanten på den lengste delen
(= 1 kast, 2 r sm). Fell av alle m.
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Venstre sko:
Strikkes som høyre helt til
ankelremmen
skal
strikkes.
Denne strikkes motsatt, dvs legg
først opp 23 m og legg opp 4 m i
slutten av 1. p, vend og strikk
rett tilbake.
Montering:
Sy skoen midt bak og under
sålen (sy slik at sålen blir så flat
som mulig). Sy i en knapp.
Broderi: Sy, med maskesting,
en av de små rosene øverst foran
på skoen.

Stripet raglan genser D
Størrelse:
(½) 1 (2-3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (50) 58 (66) 74 cm
Hel lengde: (27) 31 (36) 41 cm
Ermelengde målt på undersiden:
(14) 18 (22) 26 cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 meter)
Garnmengde:
Petrol 6855: (50) 50 (50) 100
gram
Grønn 9012: (50) 100 (100) 100
gram
Aqua 6501: (50) 100 (100) 100
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 og 2½
Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk på p nr 2
½ = 10 cm.
Tilbehør:
6 knapper
For- og bakstykke:
Legg opp (176) 208 (240) 368 m
med petrol på rundp nr 2.
Strikk rundt i ribb (2 r, 2 vr) til
sammen (3) 3 (4) 4 cm.
Skift til rundp nr 2 ½, og fortsett
med
glattstrikk
og
striper,
samtidig som det på 1. omg
felles jevnt fordelt til (154) 180
(204) 230 m (fell kun over vr m).

Strikk (12) 14 (14) 16 omg
striper, vekselvis med grønn og
aqua.
Strikk til arb måler ca (15) 18
(22) 25 cm = (4) 4½ (5½) 6
striper.
Nå felles det for raglan, og hver
del strikkes ferdig for seg. Fell
(9) 9 (10) 11 m i hver side =
(68) 81 (92) 104 m til hver del.
Legg arb til side og strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp (52) 56 (60) 64 m med
petrol på strømpep nr 2.
Strikk rundt i ribb (2 r, 2 vr) til
sammen (3) 3 (4) 4 cm.
Skift til strømpep nr 2 ½ og
strikk glattstrikk og striper som
på bolen, samtidig som det på 1.
omg felles jevnt til (48) 50 (53)
56 m (fell kun over vr m).
Øk 1 m på hver side av omg
første og siste m hver 5. omg til
(64) 72 (81) 90 m.
Strikk til ermene har samme
antall striper som på bolen, fell
av (9) 9 (10) 11 m midt under
ermet. Legg arb til side og strikk
et erme til på samme måte.
Raglan:
Sett ermene inn over de avfelte
m på for- og bakstykket = (246)
288 (326) 366 m.
Sett en merketråd i hver
sammenføyning.
Fortsett
med
glattstrikk
og
striper, samtidig som det felles til
raglan annenhver omg. Omg beg
ved
den
venstre
sammenføyningen foran: Strikk 3
r, 2 r sammen, strikk til 5 m før
neste sammenføyning, ta 1 m løs
av, 1 r, trekk den løse m over, 6
r, 2 r sammen, strikk på samme
måte
ved
de
øvrige
sammenføyningene = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg
i alt (2) 3 (4) 5 ganger.
Nå lages knappeåpning ved å
felle 4 m i sammenføyningene på
hver side av forstykket (= fell 2
m på hver side av hver
sammenføyning), og hver del
strikkes ferdig for seg.

Erme- og bakstykke:
Fortsett fram og tilbake med
raglanfellinger som før, til det er
felt (20) 22 (24) 26 ganger.
Fell raglan 3 ganger til, samtidig
som det felles 3 m i beg av hver
p.
Sett m på en hjelpep.
Strikk opp m med p nr 2 og
petrol opp langs halsen, samtidig
som det økes 2 m i nakken, slik
at halskanten ikke strammer ca
(48) 52 (56) 60 m.
Strikk ribb (2 r, 2 vr) til sammen
(3) 3 (4) 4 cm. Fell av i ribb.
Forstykke:
= (60) 71 (80) 90 m.
Strikk og fell raglan som før til
det er felt i alt (16) 18 (19) 22
ganger = (32) 41 (50) 56 m.
Sett de midterste (12) 17 (18)
24
m
på
en
hjelpep
til
halsringning,
og
hver
side
strikkes ferdig for seg.
Fell raglan som før, samtidig som
det felles (2) 3 (3) 3 m mot
halssiden, annenhver p, til det er
felt til raglan (20) 22 (24) 26
ganger.
Sett m på en hjelpep.
Strikk opp m på p nr 2 og petrol
rundt halsen, samtidig som det
økes 2 m midt foran, ca (28) 28
(32) 32 m.
Strikk vrangbord 2 r, 2 vr, (3) 3
(4) 4 cm.
Fell av i vrangbordstrikk.
Montering:
Sy sammen sømmene under
ermene.
Strikk opp m med p nr 2 og
petrol langs ermeåpning øverst
ca 3 m for hver 4. p.
De 2 m ytterst i hver side skal
strikkes r hele tiden.
Strikk ribb (2 r, 2 vr) 2-2½ cm.
Fell av i ribb.
Strikk på samme måte langs
forstykkenes raglan, men etter 1
cm, strikkes 3 knapphull.
Det øverste og nederste 2-4 m
fra kanten, og det 3. midt
mellom.
Knapphull: Fell 3 m, på neste p
legges opp 3 nye over de felte.
Sy i knapper.
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Jakke med hette

E

Størrelse:
(½) 1 (2-3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (50) 58 (66) 74 cm
Hel lengde: (26) 30 (35) 39 cm
Ermelengde målt på undersiden:
(17) 20 (23) 26 cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 meter)
Garnmengde:
Petrol 6855: (50) 50 (100) 100
gram
Grønn 9012: (50) 100 (150) 150
gram
Aqua 6501: (100) 100 (150) 150
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 og 2½
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på p nr 2½ = 10
cm
Tilbehør:
(5) 5 (6) 6 knapper.
For- og bakstykke:
Legg opp (176) 208 (240) 368 m
med petrol på rundp nr 2.
Strikk ribb (2 r, 2 vr) fram og
tilbake til arb måler (3) 3 (4) 4
cm.
Skift til rundp nr 2 ½ og fortsett i
glattstrikk og striper, samtidig
som det på 1. omg felles jevnt
fordelt til (154) 180 (204) 230 m
(fell kun over vr m).
Strikk striper (12) 14 (14) 16 p,
vekselvis med grønn og aqua.
Når arb måler (6) 6 (7) 8 cm,
strikkes
lommeåpninger
slik:
Strikk (7) 8 (9) 10 cm rett opp
over de ytterste (18) 21 (24) 27
m i den ene side.
Strikk deretter samme antall p
over de ytterste (18) 21 (24) 27
m på den andre siden, og til slutt
over de resterende m.
Strikk så over alle m.
Strikk til arb måler ca (15) 18
(22) 25 cm (= ca (4) 4½ (5½) 6
striper).

Del arb for ermehull fra rettsiden
slik: Strikk (36) 42 (48) 54 m (=
høyre forstykke), fell (4) 5 (5) 6
m, strikk (74) 86 (98) 110 m (=
bakstykket), fell (4) 5 (5) 6 m,
strikk (36) 42 (48) 54 m (=
venstre forstykke).
Strikk hver del ferdig for seg.
Venstre forstykke:
Fell til ermehull fra rettsiden slik:
2 r, 2 r sammen, strikk p ut.
Fell videre på denne måten fra
rettsiden (4) 5 (6) 7 ganger =
(32) 37 (42) 47 m.
Strikk til ermehullet måler (5) 5
(6) 6 cm.
Fell for halsringning fra rettsiden
slik: Strikk til det gjenstår 4 m,
ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse
m over, 2 r.
Fell vider på hver 4.p (5) 6 (6) 7
ganger = (27) 31 (36) 40 m.
Strikk til ermehullet måler (11)
12 (13) 14 cm.
Fell de ytterste (17) 21 (25) 29
m mot ermehullet til skulder.
Sett de resterende (10) 10 (11)
11 m på en hjelpep til hette.
Høyre forstykke:
Strikkes som venstre, men
motsatt.
Fell til ermehull fra rettsiden slik:
Strikk til det gjenstår 4 m, ta 1
m løs av, 1 rett, trekk den løse m
over, 2 r.
Fell til halsringning fra rettsiden
slik: 2 r, 2 r sammen, strikk p ut.
Bakstykket:
Fell
til
ermehull
som
på
forstykkene (men i begge sider)
= (66) 76 (86) 96 m.
Fell til skulder i samme høyde
som på forstykkene.
Sett de resterende (32) 34 (36)
38 m på en hjelpep til hette.
Hette:
Sy sammen skuldrene.
Strikk opp (52) 54 (58) 60 m
langs halsringningen (inkl m på
hjelpep) med p nr 2½, strikk
glattstrikk og striper som på forog bakstykke.
Samtidig økes 1 m på hver side
av de 2 midterste m på hver 2.p i
alt (12) 12 (14) 15 ganger, det
økes 1 m innenfor 1 kantmaske i
hver side på hver 10. p (4) 4 (5)
5 ganger = (84) 86 (96) 100 m.

Strikk til hetten måler (15) 16
(17) 18 cm.
Nå felles på hver side av de
midterste m slik: *Strikk til 2 m
før midt m, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, strikk de
2 midtm r, 2 r sammen, strikk p
ut. Strikk 3 p glattstrikk*. Gjenta
fra *-* 1 gang til.
Fell på samme måte som før,
men på annenhver p ytterligere 5
ganger.
Sett første halvdel av hettens m
over på en annen p.
Brett
hetten,
rettside
mot
rettside, og strikk 1 m fra hver
av de to p sammen, samtidig
som det felles.
Ermer:
Legg opp (52) 56 (60) 64 m med
petrol på strømpep nr 2.
Strikk ribb (2 r, 2 vr) rundt (3) 3
(4) 4 cm.
Skift til strømpep nr 2 ½ og
fortsett med glattstrikk og striper
som på for- og bakstykke,
samtidig som det på 1. omg
felles jevnt til (48) 50 (53) 56 m
(fell kun over vr m).
Øk 1 m på hver side av omg
første og siste m, hver 5. omg til
det er (64) 72 (81) 90 m.
Strikk til ermet har samme antall
striper som på bolen, fell (4) 5
(5) 6 m midt under ermet.
Strikk ermet ferdig frem og
tilbake, i glattstrikk og striper,
samtidig som det felles for
ermetopp.
Fell 1 m i hver side som på
felling på bakstykke.
Gjenta fellingene på hver p fra
rettsiden slik at ermetoppen
passer til ermehullet.
Strikk til ca 1 stripe mindre enn
på bakstykke, og fell av de
resterende m.
Strikk et erme til på samme
måte.
Forkanter:
Strikk opp ca 3 m for hver 4 p
med petrol og p nr 2 langs
forstykkenes og hettens forkant.
Maske tallet må være delelig på
4 + 2.
Strikk ribb (2 r, 2 vr) 2½ cm,
begynn og avslutt med 2 m
glattstrikk i hver side, etter 1 cm,
strikkes (5) 5 (6) 6 knapphull
langs venstre forkant til gutt, og
høyre forkant til pike.
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Det nederste ca 4 m fra kanten,
og
de
øvrige
med
jevne
mellomrom,
det
øverste
knapphullet skal være ut fra
første felling mot forkanten.
Fell av med r og vr m.
Knapphull: Fell 3 m, på neste p
legges opp 3 nye over de felte.
Lommer:
Strikk opp ca (22) 24 (26) 30 m
med petrol på nr 2 langs
lommeåpningen (mot forkanten).
Strikk ribb (2 r, 2 vr) ca 2-2½
cm.
Fell av med r og vr m.
Strikk opp ca (22) 24 (26) 30 m
med petrol på p nr 2 ½ og langs
lommeåpningens motsatte side.
Strikk glattstrikk til lommeposen
når forkanten. Fell av.
Sy
lommeposen
fast
på
innersiden.
Sy lommekantene til i sidene.
Strikk en lomme til på samme
måte.
Montering:
Sy i ermer, og sy i knapper.

Dress

F

Størrelse:
(0-1) 3-6 (9-12) mnd
Plaggets mål:
Benlengde: (16) 20 (24) cm
Hel lengde: (47) 55 (64) cm
Overvidde: (44) 49 (54) cm
Ermelengde: ca (13) 15 (17) cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 meter)
Garnmengde:
Petrol 6855: (200) 200 (250)
gram
Tilbehør: 5 knapper til forkant,
(9) 9 (11) knapper til benene
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 og 2 ½
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på p nr 2½ = 10
cm

Første og siste m i hver side
er kantm og strikkes hele
tiden rett.
Beg nederst på det ene benet.
Legg opp (66) 66 (70) m på p nr
2, og strikk ribb (2 r, 2 vr) fram
og tilbake, 3 cm.
Første og siste p er fra
vrangsiden.
På siste p felles jevnt fordelt til
(56) 60 (64) m.
Skift til p nr 2 ½. Strikk mønster
etter diagram, kantm er ikke vist
i diagrammet.

Samtidig, når arb måler (10) 5
(5) cm økes 1 m i hver side.
Gjenta økingen hver 5 cm til det
er (60) 66 (72) m.
Strikk til arb måler (16) 20 (24)
cm, sett m på en hjelpep.
Strikk et ben til på samme måte.
Strikk begge ben over på rundp
nr 2½, samtidig som det legges
opp 6 nye m mellom hvert ben =
(132) 144 (156) m.
Strikk (6) 7 (8) cm rundt over
alle m.
Fell 6 m midt foran til forkanter.
Fortsett fram og tilbake i
mønster
til
arb
etter
sammenføyning måler (22) 25
(29) cm.
Tell (29) 32 (35) m inn fra hver
forkant, og sett en merketråd
rundt de 2 neste m.
Strikk 2 p, slik at mønsteret
slutter med 2 r m over merkem i
hver side.
Fell for ermehull fra rettsiden
slik: Strikk (29) 32 (35) m (=
høyre forstykke), fell 2 m (=
ermehull), strikk (64) 70 (76) m
(= bakstykke), fell 2 m (=
ermehull), strikk (29) 32 (35) m
(= venstre forstykke).
Legg arb til side og strikk ermer.

Ermer:
Legg opp (48) 52 (56) m på
strømpep
nr
2
og
strikk
vrangbord rundt 3 cm.
På siste omg felles jevnt fordelt
til (42) 48 (48) m.
Skift til strømpep nr 2½.
Fortsett med mønster etter
diagram, de 2 første m er
merkem.
Øk 1 m på hver side av de 2
merkem når arb måler (4) 6 (4)
cm, og deretter hver 1½ cm til
(54) 60 (66) m.
Strikk til arb måler ca (13) 15
(17) cm (avslutt med samme
mønsterp som på bolen), fell de
2 merkem.
Legg arb til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglan:
Sett ermene inn over de avfelte
m på for- og bakstykket = (226)
250 (274) m. Sett et merke i
hver sammenføyning.
Fortsett med mønster, samtidig
som det felles for raglan fra
rettsiden slik: Strikk til det
gjenstår 3 m på høyre forstykke,
strikk 2 r sammen, 2 r, ta 1 m
løs av, 1 r, trekk den løse m
over.
Fell på samme måte ved de 3
øvrige sammenføyningene.
De 2 m mellom ved fellingene,
strikkes i mønster, dvs. på hver
6. og 8. p strikkes de r fra
vrangsiden.
Fell for raglan annenhver p (14)
16 (18) ganger = (114) 122
(130) m.
Fell deretter til halsringning
5,2,1,1 m i hver side (annenhver
p), samtidig som det felles raglan
4 ganger til.
Sett m på en hjelpep.
Montering:
Forkanter:
Strikk opp ca (68) 76 (82) m
langs høyre forkant på p nr 2.
Strikk ribb (2 r, 2 vr) 3 cm. Fell
av i ribb.
Strikk venstre forkant på samme
måte, men med 4 knapphull,
som strikkes når forkanten måler
1-1½ cm.
Det strikkes et 5. knapphull midt
i halskanten, og knapphullene
plasseres langs forkanten med
jevne mellomrom.
22

Knapphull: Fell 3 m. På neste p
legges opp 3 m over de felte.
Sy forkantene til i bunnen av
splitten, den venstre over den
høyre.
Halskant:
Strikk opp ca (114) 118 (122) m
på p nr 2 langs halsringningen.
Strikk ribb (2 r, 2 vr) 3 cm,
samtidig som det etter 1-1½ cm
strikkes et knapphull over de
øvrige.
Fell av i ribb.
Knappekant langs bena på
bakstykket:
Beg nederst på venstre ben.
Strikk opp fra rettsiden på p nr
2, ca 6-7 m pr 2 cm rundt hele
kanten og avslutt nederst på
høyre ben.
Vend, og strikk 7 p ribb (2 r, 2
vr) (m tallet må være delelig på
4 + 2).
Fell av.
Sett merker for (9) 9 (11)
knapper, en midt i skrittet, en
midt ut for kanten nede på hvert
ben. De andre plasseres med
jevne mellomrom.
Knappekant langs bena på
forstykket:
Strikkes på samme måte, men
med
knapphull
tilsvarende
merkene.
Sy i knapper.

B

C

A

D

E
Nr 6 Hjerter
Dress med hjerter

A

Størrelse:
(3) 6-9 (12) mnd
Plaggets mål:
Overvidde: (48) 53 (58) cm
Ermelengde: (17) 20 (23) cm
Benlengde: (20) 23 (27) cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 meter)
Garnmengde, dress
Natur 1012: (100)
gram
Brun 3572: (150)
gram
Rosa 4402: (100)
gram

og lue:
100 (100)
150

(200)

100

(150)

Tilbehør:
(5) 5 (5) knapper
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 2 ½
Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk på pinne nr
2 ½ = 10 cm
Begynn oppe i livet og legg opp
(152) 168 (184) m med brunt på
pinne nr 2 ½. Strikk glattstrikk
fram og tilbake 4 pinner. På
neste pinne økes jevnt fordelt 33
m = (185) 201 (217) m. Sett et
merke i hver side med (95) 103
(111) m til bakstykket og (45)
49 (53) m til hvert forstykke.
Sett også et merke rundt m midt
bak på buksen. Strikk buksen
høyere bak slik:

Begynn midt bak, strikk 7 m
forbi merkemasken, vend, strikk
vr
tilbake
7
m
forbi
merkemasken. Vend og strikk 7
m mer for hver gang 6 ganger på
hver side av merkem.
Når alle vendinger er ferdige,
strikk ut pinnen, + 1 p vr tilbake.
Strikk med brunt mønster etter
diagram A (hele diagram A er i
brunt) over alle maskene. Gjenta
mønsteret på hele buksen. Pass
på at mønsteret blir riktig når det
økes/felles. Strikk til arbeidet
måler 8 cm fra oppleggskanten
foran. Legg opp 5 nye m i slutten
av pinnen og strikk videre rundt
over alle maskene (190) 206
(222) m til arbeidet måler (20)
21 (23) cm fra oppleggskanten
foran. Sett et merke rundt 1 m
midt foran og 1 m midt bak. Øk 1
m på hver side av dette merket
både foran og bak annenhver
omg, (10) 11 (12) ganger =
(230) 250 (270) m. Del arbeidet
mellom økningene med (115)
125 (135) m på hvert ben.
Strikk hvert ben for seg. Sett et
merke på innsiden av benet. Fell
1 m på hver side av dette merket
annenhver omg 9 ganger. Fell
deretter hver 4. omg 9 ganger =
(79) 89 (99) m. Strikk uten
felling til benet fra delingen
måler (17) 20 (24) cm. Fell (27)
29 (31) m jevnt fordelt = (52) 60
(68) m.
Skift til natur. Strikk 1 rille (1
omg r og 1 omg vr). Strikk
mønster etter diagram B i alt 12
omganger, skift til natur og strikk
1 rille (1 omg r, 1 omg vr).
Strikk deretter 10 omganger
glattstrikk med natur = belegg
på vrangsiden. Fell av.
Brett
belegget mot vrangsiden og sy
til. Strikk det andre benet på
samme måte.
Overdel:
Plukk opp (152) 168 (184) m
med rosa på p nr 2 ½ rundt
kanten i livet på buksen. Strikk
fram og tilbake dobbelkant slik:
Strikk først 2 cm glattstrikk,
deretter 1 hullrad på rettsiden
slik: 1 r *2 m r sammen, 1
kast*. Gjenta fra *-* pinnen ut
(= brettekant), strikk 2 cm
glattstrikk.
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Bruk en annen rundpinne nr 2 ½
og plukk opp fra vrangsiden 1 m
i hver m på første pinne = (152)
168 (184) m. Legg de to pinnene
side om side og strikk 1 maske
fra hver pinne sammen til 1 m
hele pinnen.
Skift til natur og strikk 1 rille (1
omg r fra rettsiden, og 1 r fra
vrangsiden), men fell jevnt
fordelt 12 m på omg fra
vrangsiden = (140) 156 (172) m.
Strikk 1 rosa kantm, deretter
diagram B over alle maskene,
avslutt med 1 rosa kantm.
Når det er strikket 2 p diagram B
deles arbeidet for ermer.
Sett merke i hver side med (34)
38 (42) m til hvert forstykke og
(72) 80 (88) m til bakstykket.
Strikk hver del for seg.
Høyre forstykket:
Strikk mønster etter diagram B
til arbeidet fra brettekanten
måler (2) 3 (4) cm. Fortsett med
mønster C etter diagram, begynn
ved merket begynn her. Når
ermehullet måler (8) 9 (10) cm
felles for halshull. Fell annenhver
pinne 5,3,2,1,1 m = (22) 26 (30)
m til skulder. Etter diagram C,
strikkes diagram B til ermehullet
måler (12) 13 (14) cm. Sett
skulderm på en hjelpep.
Venstre forstykke:
Strikkes som høyre forstykke,
men begynn diagram C slik at
det blir speilvendt plassert i
forhold til høyre forstykke.
Bakstykket:
Strikk som for forstykket, men
når diagram B er ferdig strikket,
strikkes mønster etter diagram
C, samtidig som det felles 1 m på
første p = (71) 79 (87) m. Tell ut
fra midt bak merket, hvor
mønster C begynner. Strikk til
bakstykket er like langt som
forstykket. Sett maskene på en
hjelpepinne.
Ermer:
Legg opp (44) 48 (52) m med
natur på p nr 2 ½. Strikk rundt
10 omg glattstrikk, 1 rille (= 1
omg r, 1 omg vr). Strikk 10 omg
mønster etter diagram B og
strikk 1 rille med natur.

Skift til rosa og strikk 1 omg
glattstrikk samtidig som det økes
jevnt fordelt (14) 14 (16) m =
(58) 62 (68) m. Første m er
merkem og strikkes hele tiden
vr. Sett et merke i m midt på
ermet. Strikk med rosa mønster
etter diagram A (hele diagram A
er her i rosa), tell ut fra midt-påermet-merket hvor mønsteret
begynner. Øk 1 m på hver side
av merkem ca hver 2 cm til det
er (76) 82 (88) m. Strikk til
ermet fra brettekanten måler
(17) 20 (23) cm. Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Brett inn kanten nederst på
ermene mot vrangsiden, og sy
til.
Montering:
Legg begge skuldrene rette mot
rette mot hverandre og strikk
dem sammen fra vrangsiden.
Halskant: Plukk opp ca 16 m for
hver 5 cm med rosa på pinne nr
2 ½ rundt halsåpningen. Strikk
en rullekant slik: 1 pinne rett fra
vrangsiden, 5 pinner glattstrikk.
Ta en ny p nr 2 ½ og plukk opp 1
m i hver vrang m fra vrangsiden.
Legg de to pinnene side om side
og strikk en maske fra hver
pinne sammen hele pinnen.
Fortsett med rosa og strikk
vrangbord (1 r, 1 vr). Strikk til
halskanten måler 5 cm fra
rullekanten. Fell løst av. Brett
kanten dobbel mot vrangsiden og
sy til.
Stolpe foran:
Plukk opp med rosa og pinne 2
½, 10 m nede i splitten foran på
dressen. Strikk vrangbord (1 m
rett, 1 m vrang) frem og tilbake
samtidig som det lages 5
knapphull jevnt fordelt over
stolpen. (Knapphull: strikk 3 m,
fell 4 m, som legges opp igjen på
neste p, strikk 3 m.
Strikk til stolpen er like lang som
åpningen i dressen. Plukk opp
nye 10 m på innsiden av de
samme maskene i bunnen av
stolpen. Strikk en stolpe til på
samme
måte,
men
uten
knapphull. Sy stolpene til i
åpningen på dressen. Sy 5
knapper i den bakre stolpen.
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Lue
Størrelse:
(3) 6 (12) mnd
Legg opp (90) 102 (114) m på p
nr 2 ½ med brunt og strikk
glattstrikk 6 p fram og tilbake.
Skift til natur og strikk 1 rille (1 p
r fra rettsiden og 1 p r fra
vrangsiden). Skift til rosa og
glattstrikk samtidig som det økes
jevnt fordelt 31 m = (121) 133
(145) m på 1. p. Strikk en dobbel
pyntekant slik: Strikk 2 cm
glattstrikk, 1 hullrad fra rettsiden
slik 1 r *2 m r sammen, 1 kast *
pinnen ut (= brettekant), 2 cm
glattstrikk. Ta en ny rundp nr 2
½ og plukk opp fra vrangsiden 1
m i hver naturfargede vr m =
(121) 133 (145) m. Legg de to
pinnene side om side og strikk 1
maske fra hver pinne sammen
pinnen ut.
Skift til natur og strikk 1 rille
samtidig som det felles 30 m
jevnt fordelt = (91) 103 (115) m.
Strikk mønster etter diagram B,
2 cm og deretter mønster etter
luemønster. Begynn ved merke
for
rett
størrelse.
Etter
luemønster, strikk diagram B til
lua måler (10) 11 (12) cm fra
brettekanten. Skift til natur og
strikk 6 pinner glattstrikk. Ta en
ny pinne nr 2 ½ og plukk opp 1
m i hver m på 1. p med natur.
Legg pinnene med m mot
hverandre og strikk 2 og 2
masker sammen pinnen ut. Fell
(30) 34 (38) m, strikk (31) 35
(39) m, fell (30) 34 (38) m. Skift
til brunt og strikk over de
gjenstående m (= midtfelt bak).
Strikk mønster etter diagram A,
(hele diagram A er i brunt) midtstill mønsteret og strikk rett opp
til stykket er like langt som feltet
med de avfelte m. Fell av. Sy
sidefeltene pent til midtfeltet.
Montering av lua:
Brett den brune kanten rundt
åpningen på lua dobbel mot
vrangsiden og sy til. Strikk opp
langs kanten nede med brunt og
pinne 2 ½, begynn ved rillen i
natur og avslutt tilsvarende på
andre siden. Plukk opp ca 15-16
m for hver 5 cm. Strikk 2 cm
glattstrikk fram og tilbake.

Fell av. Brett kanten dobbel mot
vrangsiden og sy til. Brett
pyntekanten
bakover
på
rettsiden og fest den til der
denne kanten begynner. Tvinn en
snor og tre den inn i den doble
kanten rundt halsen på lua.

Jakke

C

Størrelse:
(0-2) 3-6 mnd (1-2) år
Plaggets mål:
Overvidde: (40) 50 (60) cm
Lengde: (24) 29 (36) cm
Ermelengde: (15) 18 (22) cm
Garn:
lanett (100 % merinoull,
gram = ca 195 m)
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Garnmengde:
Rosa 4402: (150) 200 (200)
gram
Naturhvitt 1012: (50) 50 (50)
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 og 2 ½
Heklenål nr 2
Tilbehør:
3 knapper
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på p nr 2 ½ =
10 cm
36 m mønster A, eller B på p nr 2
½ = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (188) 236 (284) m
med rosa på p nr 2. Strikk fram
og tilbake 2 p rett. Strikk så 1 p
1 r – 1vr fra vrangsiden. Skift til
p nr 2 ½.
Fortsett fram og tilbake med
mønster A etter diagram. Når arb
måler (14) 17 (22) cm, deles det
inn i for- og bakstykke slik:
Strikk (44) 56 (68) m = ene
forstykket, fell av de neste (4) m
= under ene ermet, strikk (92)
116 (140) m = bakstykket, fell
av (4) m = under andre ermet,
strikk de siste (44) 56 (68) m =
andre forstykke. Strikk hver del
ferdig hver for seg.
Bakstykket:
Fortsett med mønster A. Når arb
måler (1) 2 (3) cm fra delingen,
felles (21) 27 (33) m ved at det
på en pinne fra rettsiden strikkes
2 r sammen – 3 ganger i hvert
av de glatte feltene = (71) 89
(107) m igjen og 3 m i hvert av
de glatte feltene. Fortsett med
mønster B til arb måler (9) 11
(13) cm fra delingen i sidene.
Fell så de midterste (25) 29 (33)
m for nakken. Strikk hver side
for seg og fell videre ved
nakkesiden 1 m hver pinne 2
ganger = (21) 28 (35) m igjen til
skulder. Når arb måler (10) 12
(14) cm fra delingen i sidene,
felles skuldermaskene av.
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Forstykkene:
Fortsett med mønster A og fell
ved samme lengde som på
bakstykket 3 m i hvert av de
glatte feltene på samme måte =
(35) 44 (53) m igjen og (9) 12
(15) m felt. Fortsett med
mønster B.
Når arb måler (7) 9 (11) cm fra
delingen, felles det ved halssiden
annen hver pinne: (6,4,2,1,1)
7,4,2,2,1 (7,4,3,2,1,1) m. Fell av
skuldermaskene
ved
samme
lengde som på bakstykket.
Ermer:
Legg opp (48) 54 (60) m med
naturhvitt på strømpep nr 2.
Strikk 1 r – 1 vr rundt 3 cm. Skift
til strømpep nr 2 ½. Fortsett
med rosa. Strikk 1 omg rett,
videre mønster A, se pilen på
diagrammet som viser midt på
ermet og tell ut til siden hvor du
skal begynne på mønsteret. Øk
samtidig 2 m på undersiden ca
hver 1 cm (12) 16 (20) ganger =
(72) 86 (100) m. De nye
maskene strikkes i mønster. Når
ermet måler oppgitt lengde, målt
fra midt på vrangborden, felles
det av. Strikk et erme til på
samme måte.
Montering:
Sy sammen på skuldrene.
Halskant:
Strikk opp langs halskanten fra
retten med p nr 2 og rosa ca 9 m
pr 3 cm = 1 p rett fra rettsiden.
Fell forholdsvis stramt av fra
vrangsiden med rette masker.

Forkant på knappesiden:
Strikk opp fra rettsiden med p nr
2 og rosa ca 15-16 m pr 5 cm
innenfor kantmasken = 1 p rett
fra retten. Strikk 6 p rett frem og
tilbake. Fell passe stramt av fra
vrangen med rette masker = 4
riller.
Forkant på knappehullsiden:
Sett merker for knappene, den
øverste ca ½ cm fra kanten, den
nederste ved beg av mønster B
og den tredje midt mellom disse.
Strikk den andre forkanten på
samme
måte,
men
med
tilsvarende knapphull midt på
forkanten. Hvert knapphull er
over 3 m.
Krave:
Legg opp (110) 122 (136) m
med naturhvitt på p nr 2. Strikk
rettstrikk (riller) fram og tilbake
samtidig som det økes 1 m i beg
og slutten av hver pinne 5
ganger i hver side = i alt (120)
132 (146) m. Fortsett med
rettstrikk samtidig som det
videre felles (10) 11 (12) m jevnt
fordelt ca hver 1 cm 3 ganger =
(90) 99 (110) m igjen. Når
kraven måler (4) 4 ½ (5) cm
midt på, felles (28) 31 (36) m
jevnt fordelt = (62) 68 (74) m
igjen. Strikk 4 p rett. Fell av med
rette masker.
Hekle fra rettsiden en rad fm
med naturhvitt langs alle kanter,
unntatt avfellingskanten. Hekle
en rad picoter fra vrangen: *3
lm, 1 fm i første lm, hopp over 1
m – 1 fm i neste m *. Gjenta fra
*-* hele tiden.
Legg kragen rette mot vrange
langs halskanten (på innsiden)
og fest den innenfor forkantene
og midt bak i nakken, fordel
vidden langs halskanten. Sy den
til
med
attersting
innenfor
avfellingskantene.
Sy i ermene: Fest midt på ermet
midt på skulderen og sy hver
side for seg.
Brett
vrangborden
nederst
dobbel mot vrangsiden og sy den
til.

Sparkebukse

D

Størrelse:
(0-2) 3-6 (9-12) mnd
Plaggets mål:
Overvidde: (38) 41 (45) cm
Benlengde: (15) 18 (22) cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50 g =
ca 195 m)
Garnmengde:
Naturhvitt 1012: (100) 100
(150) gram
Rosa 4402: (50) 100 (100) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 og 2 ½
Heklenål nr 2
Tilbehør:
2 knapper
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på p nr 2 ½ =
10 cm
36 m mønster B på p nr 2 ½ =
10 cm
Sparkebukse:
Beg nederst på det ene benet og
legg opp (46) 50 (54) m med
naturhvitt på strømpep nr 2.
Strikk 1 r – 1 vr rundt (6) 7 (7)
cm. Sett et merke midt på
vrangborden, videre mål tas
herfra. Strikk 1 omg rett
samtidig som det økes (28) 32
(36) m jevnt fordelt = (74) 82
(90) m. Skift til p nr 2 ½.
Fortsett rundt med mønster C
samtidig som det økes 2 m på
benets innside vekselvis hver 3.
og hver 4. omg til i alt (102) 114
(126) m. Når benet måler oppgitt
lengde, felles 4 m på innsiden.
Legg benet til side og strikk et til
på samme måte. Sett begge
bena inn på en rundp nr 2 ½
med økingene mot hverandre = i
alt (196) 220 (244) m. Sett et
trådmerke rundt de 2 midterste
maskene både midt foran og
midt bak. Fortsett rundt med
mønster C og fell 1 m på hver
side av merkem annen hver omg
i alt (4) 5 (6) ganger = (180)
200 (220) m igjen.
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Strikk til arb fra skrittet måler ca
(16) 18 (20) cm, slutt med en
rosa stripe. Fortsett med rosa og
strikk buksen høyere bak slik:
Sett først et merke i hver side
med (90) 100 (110) m på hver
del.
Strikk
glattstrikk
over
bakstykkes masker til 8 m står
igjen før det ene sidemerket,
vend og strikk til 8 m står igjen
før andre sidemerket, vend og
strikk 8 m mindre for hver gang i
alt (5) 5 (6) ganger i hver side.
Strikk så 1 omg rett over alle
masker samtidig som det felles
(60) 70 (80) m jevnt fordelt =
(30)
35
(40)
m
innenfor
sidemaskene både på for- og
bakstykket = (120) 130 (140) m
igjen. Strikk 2 omg glattstrikk.
Strikk mønster D + (0) 1 (2)
omg rosa. Resten av buksen
strikkes i glattstrikk med rosa.
Del arb inn i for- og bakstykke
ved å felle 3 m på hver side av
sidemerkene = 6 m i hver side
og (54) 59 (64) m igjen til forog bakstykke. Strikk hver del
ferdig hver for seg.
Bakstykket:
Fortsett fram og tilbake og fell
videre for ermehull i hver side
annen
hver
pinne:
(2,1,1)
2,1,1,1 (2,2,1,1) m = (46) 49
(52) m igjen. Fortsett uten felling
til arb måler (6) 7 (8) cm målt
rett opp fra delingen. Fell av de
midterste (20) 21 (22) m for
nakken. Strikk hver side for seg
og fell videre ved nakkesiden 1
m hver pinne 4 ganger = (9) 10
(11) m igjen til skulder. Når arb
måler (8) 9 (10) cm fra delingen
i sidene, felles skuldermaskene
av.
Forstykket:
Fell
for
ermehull
som
på
bakstykket
og
strikk
til
ermehullet måler rett opp (5) 5
(6) cm. Fell av de midterste (14)
15 (16) m for halsen. Strikk hver
side for seg og fell videre ved
halssiden annen hver p 3,2,1,1
m
til
alle
str.
Fell
av
skuldermaskene
ved
samme
lengde som på bakstykket.

Montering:
Damp lett over arb.
Beg midt under det ene ermet,
fest tråden med 1 kjm og hekle
fra rettsiden 1 rad fm med rosa
langs alle kanter. Vend og hekle
en rad picoter tilbake fra
vrangsiden: *3 lm, 1 fm i første
lm – hopp over 1 m – 1 fm i
neste m*. Gjenta fra *-*, hekle
samtidig et knapphull på hver
skulder på forstykket.
Sy i knappene.
Hekle med naturhvitt langs
oppleggskanten på hvert ben en
rad picoter: Fest tråden med 1
kjm i en vrang maske, *3 lm, 1
fm i første lm – hopp over den
rette m – 1 fm i den vrange m *.
Gjenta
fra
*-*.
Brett
vrangborden
dobbel
mot
rettsiden.

Teppe

E

Størrelse:
Ca 100 x 180 cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: 750 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Heklenål nr 2
Strikkefasthet:
25 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp 225 m på p nr 3.
Strikk mønster etter *diagram A,
strikk 5 cm riller*. Gjenta fra *-*
i høyden til arb måler ca 180 cm.
OBS: Avslutt med diagram A.
Fell av slik at teppet blir likt oppe
og nede.
Hekle 1 omg krepsem rundt hele
teppe.

27

Fortsett med blått og strikk 1
omg, deretter felles 2 m i hver
side = (70) 82 (94) 106 (118) m
til hver del. Og hver del strikkes
ferdig for seg.

A

C
D

B
F

E
Nr 7 Sett i blått
Genser

A

Størrelse:
(3) 6-9 (12-18) mnd 2-3 (4-5) år
Plaggets mål:
Overvidde: (48) 56,5 (65) 73
(81) cm
Hel lengde: (24) 28 (31) 37 (41)
cm
Ermelengde fra brettekant: (14)
18 (21) 24 (27) cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 meter)
Garnmengde:
Blå 5846: (100) 150 (150)
200
(250) gram
Hvit 1001: (50) 50 (50) 100
(100) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
29 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp (144) 168 (192) 216
(240) m med blått på rundp nr 2
½. Strikk rundt i glattstrikk, 10
omg, strikk 1 omg vrang til
brettekant.
Skift til p nr 3, og strikk en omg
med blått, fortsett med mønster
etter diagram.
Strikk til arb fra brettekanten
måler: (14) 16 (18) 22 (24) cm.

Bakstykke:
Fell ytterligere til ermehull,
annenhver p (2,1,1) 2,1,1,1
(2,2,1,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1,1) m =
(62) 72 (82) 94 (104) m på.
Strikk til arb måler 1 cm før hel
lengde.
Sett de midterste (24) 28(30) 32
(34) m på en hjelpep til hals, og
strikk hver del ferdig for seg.
Ved
hel
lengde
settes de
resterende (19) 22 (26) 31 (35)
skulderm på en hjelpep.
Strikk den andre side på samme
måte men speilvendt.
Forstykke:
Fell
til
ermehull
som
på
bakstykke, men når arb måler
(2½) 5 (6) 7 (8) cm deles arb på
midten (= (31) 36 (41) 47 (52)
m), og hver del strikkes ferdig
for seg.
Strikk til arb måler (3) 4 (4) 4
(4) cm kortere enn hel lengde.
Sett de ytterste (8) 9 (10) 11
(12) m mot halsringningen på en
hjelpep.
Fell
ytterligere
annenhver p (2,1,1) 2,1,1,1
(2,1,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1) m =
(19) 22 (26) 31 (35) m. Sett m
på en hjelpep.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (37) 41 (45) 49 (53) m
med blått på p nr 2 ½, og strikk
10 omg rundt i glattstrikk.
OBS: Siste m på omg strikkes
hele tiden vr.
Strikk 1 omg vr til brettekant, og
skift til p nr 3. Strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som det
økes (6) 8 (10) 10 (12) m jevnt
fordelt = (43) 49 (55) 59 (65) m.
Strikk mønster etter diagram.
Tell ut fra midten av diagrammet
hvor mønsteret beg, (den vr m
telles ikke med).
Når arb fra brettekanten måler 2
cm, økes 1 m på hver side av
den vr m.
Gjenta økningene hver 5. omg,
til det er (51) 69 (81) 91 (103)
m. De nye maskene strikkes
etter hvert med i mønsteret.
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Strikk
til
arb
måler
fra
brettekanten (14) 18 (21) 24
(27) cm.
Strikk en omg med blått.
Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Strikk eller mask skuldrene
sammen.
Krave:
Strikk opp (82) 86 (90) 98 (110)
m langs halsringningen, ta med
m fra hjelpep, på p nr 2½.
OBS: Over m på hjelpep i
nakken økes 4 m.
Masketallet må være delelig på 4
(+2).
(1. p er vrangsiden).
Strikk 2 r, strikk *2 vr, 2 r*.
Gjenta fra *-* hele p. Strikk til
arb måler 2 cm.
Øk fra rettsiden 1 m i hvert
vrange felt.
Fortsett som m viser til arb måler
(6) 7 (7) 8 (8) cm.
Fell av med r og vr m.
Strikk opp ca 1 m for hver p, på
p nr 2½ og blått, fra kravens
innside (dette blir rettsiden når
kraven brettes) langs kravens
kant, og strikk 1 p rett.
Fell av med rette m.
Sy evt 1-2 sting i splitten.
Montering:
Sy i ermene.
Brett kantene på bolen og
ermene til på vrangsiden, og sy
pent til.

Sjømannsgenser

B

Størrelse:
(3) 6 (9) 12 (18) mnd
Plaggets mål:
Overvidde: (50) 54 (57) 61 (64)
cm
Hel lengde: (24) 26 (28) 30 (32)
cm
Ermelengde: (14) 16 (18) 20
(22) cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 meter)
Garnmengde:
Blå 5846: (150) 150 (200)
(250) gram

200

Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
29 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
29 m boble mønster på p nr 2½
= 10 cm.
Tilbehør:
2 knapper
Legg opp (152) 164 (176) 188
(196) m på rundp nr 2 ½, og
strikk rundt i ribb, 2 r, 2 vr (2½)
2½ (3) 3 (3) cm.
Skift til p nr 3 og strikk
glattstrikk, samtidig som det på
1. omg felles jevnt fordelt til
(144) 156 (165) 177 (186) m.
Strikk 5 omg glattstrikk.
Skift til rundp nr 2 ½ og strikk
mønster slik:
A: 1 r, strikk neste m slik: * Tell
5 p ned fra m på venstre p,
strikk denne m, la m på venstre
p gli av, stram tråden, strikk de
neste 2 m r*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 r.
Strikk 5 omg glattstrikk.
Strikk neste omg slik:
B: 2 r, *tell 5 p ned fra m på
venstre p, strikk denne r, la m på
venstre p gli av, stram tråden,
strikk 2 m r*, gjenta fra *-*,
slutt med en ”boble m”.
Strikk 5 omg glattstrikk, og
gjenta p A.
Skift til rundp nr 3.
Strikk glattstrikk til arb måler
(10) 11 (12) 13 (14) cm.

Skift til rundp nr 2 ½, og strikk
mønster A-B-A.
Skift til rundp nr 3, og strikk 1
omg glattstrikk, samtidig som m
tallet reguleres med (0) 0 (1) 1
(0) m = (144) 156 (166) 178
(186).
Strikk til arb måler 13 (14) 15
(16) 17 cm.
Fell til ermehull slik:
Strikk (71) 77 (82) 88 (92) m,
fell 1 m, strikk (71) 77 (82) 88
(92) m, fell siste m.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
Strikk 3 cm glattstrikk fra siste
boblemønster.
Reguler m tallet til (70) 76 (82)
88 (91) m.
Skift til rundp nr 2½ og strikk
boblemønster skiftevis A og B til
arb måler 5 cm før hel lengde.
Skift til p nr 3 og strikk
glattstrikk til arb måler 1 cm før
hel lengde.
Sett de midterste (26) 28 (30)
32 (35) m på en hjelpep til hals,
og strikk hver side ferdig for seg.
Høyre skulder: Fell 2 m på neste
p fra halssiden.
Ved
hel
lengde
settes de
resterende (20) 22 (24) 26 (26)
på en hjelpep til skulder.
Venstre skulder: Fell 2 m fra
halssiden som på høyre skulder,
strikk 2 cm vrangbord 2 r, 2 vr,
obs: på 1. p økes jevnt fordelt til
(24) 26 (28) 30 (30) m.
Fell av.
Forstykke:
Strikkes som bakstykke, til arb
måler 4 cm før hel lengde.
Fell (16) 18 (20) 22 (23) m til
halsringning,
og
hver
side
strikkes ferdig for seg.
Fell ytterligere på annenhver p
ved halssiden (3,2,1,1) 3,2,1,1
(3,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,1,1,1) m
Høyre skulder:
Når arb måler hel lengde, settes
de resterende (20) 22 (24) 26
(26) m på en hjelpep til skulder.
Venstre skulder:
Strikk
vrangbord
som
på
bakstykke, husk å regulere m
tallet. Strikk 1 cm, strikk 1
knapphull, midt på vrangborden
ved å felle 1 m, som legges opp
igjen på neste p.
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Skift tilbake mellom p nr 2½
og 3 som på bolen.
Ermer:
Legg opp (48) 52 (56) 60 (60) m
med strømpep nr 2½.
Strikk rundt i ribb som på bolen,
(2½) 2½ (3) 3 (3) cm.
Skift til strømpep nr 3 og strikk 1
omg glattstrikk, samtidig som
det felles jevnt fordelt til (45) 48
(54) 57 (57).
Strikk 5 omg glattstrikk. Strikk
mønster A–B–A.
OBS: på 1. omg med glattstrikk
etter mønster A, økes 1 m i hver
side av 1. og siste m.
Gjenta økningen hver 4. omg til
det er (71) 76 (78) 83 (85) m på
p.
Etter
mønster
A
strikkes
glattstrikk til arb måler (9) 11
(12) 13 (14) cm.
Strikk
A–B–A,
fortsett
i
glattstrikk til arb måler (14) 16
(18) 20 (22) cm.
Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Strikk eller mask høyre skulder
sammen.
Strikk opp ca (98) 102 (106) 110
(110) m, med p nr 2½ (m tallet
må være delelig på 4 + 2) rundt
halsringningen, og strikk ribb 2
vr, 2 r, avslutt med 2 vr
(vrangsiden).
Strikk til arb måler 1 cm. Strikk
et
knapphull,
tilsvarende
knapphullet på skulderen.
Strikk til vrangborden måler (2)
2 (2½) 2½ (2½) cm
Fell av med r og vr m.
Sy i ermene.
Sy i knapper.

Rullelue

C

Størrelse:
(6) 12 (18) mnd
Garnmengde:
Blå 5846: 50 gram alle str.

Legg opp (110) 120 (130) m, på
rundp nr 2½, og strikk rundt i
glattstrikk 8 omg (= rullekant).
Skift til rundp nr 3 og fortsett
med glattstrikk til arb måler (11)
12 (14) cm.
Sett en merketråd ved omg beg
og fell for toppen slik:
*2 m r sammen, 2 r, ta 1 m løs
av, 1 r, trekk den løse m over,
(16) 18 (20) r*, gjenta fra *-*.
Strikk en omg uten fellinger.
Fortsett med disse 2 omg, det
blir
2
m
mindre
mellom
fellingene, for hver felling.
Fell til det gjenstår (10) 20 (30)
m.
Strikk 2 og 2 m sammen omg
rundt. Trekk tråden gjennom de
resterende masker og fest godt.

Jakke

D

Størrelse:
(6) 12 (18) 24 mnd
Plaggets mål:
Overvidde: (53) 58 (62) 65 cm
Hel lengde: (30) 32 (34) 37 cm
Erme lengde: (16) 18 (20) 24 cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 meter)
Garnmengde:
Blå 5846: (150) 150 (200) 200
gram
Hvit 1001: (50) 50 (100) 100
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
29 m glattstrikk på pinne nr 3=
10 cm
Tilbehør:
1 delbar glidelås

Bak og forstykke:
Legg opp (166) 182 (194) 202 m
med blått garn på rundp nr 2½,
og strikk 10 p glattstrikk frem og
tilbake (1. p er vrangsiden og
strikkes vr).
Strikk 1 p r fra vrangsiden til
brettekant, og skift til p nr 3.
Strikk 10 p glattstrikk.
Resten av arb strikkes skiftevis 2
p hvit, 2 p blå i glattstrikk.
Strikk til arb måler (17) 18 (19)
20 cm.
Fell til ermehull 8 m i hver side
slik: Strikk (37) 41 (44) 46 m,
fell 8 m, strikk (76) 84 (90) 94
m, fell 8 m, strikk (37) 41 (44)
46 m.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (45) 51 (57) 63 m på
strømpep nr 2½ og blått garn, og
strikk rundt.
Strikk 10 omg glattstrikk, 1 omg.
vr
til
brettekant,
skift
til
strømpep nr 3.
Strikk
ytterligere
10
omg
glattstrikk med blått. Fortsett
med stripemønster som på bak
og forstykker.
Etter 2 omg medstripemønster
økes 1 m på hver side av 1. og
siste m på omg.
Gjenta økningene hver 4. omg til
i alt (69) 73 (79) 83 m på omg.
Strikk til arb måler (16) 18 (20)
24 cm.
Fell 8 m midt under ermet.
OBS: Pass på å avslutte på
samme stripe som på bolen.
Legg arb til side, og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn over de felt m i
hver side på p nr 3 = (272) 296
(320) 336 m.
Sett en merketråd i hver
sammenføyning.
Beg fra rettsiden og strikk til *3
m før første merketråd, strikk 2
vridd r sammen, 2 r, 2 r
sammen*, gjenta fra *-* ved
hver sammenføyning.
Strikk vr tilbake.
Gjenta fellingene på annenhver p
til det gjenstår 86 (86) 96 (96)
m.
Skift til p nr 2 ½ og reguler m
tallet til (82) 84 (88) 90 m,
(tilpass
stripene
slik
at
halskanten strikkes med blått).
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Strikk
10
p
glattstrikk
til
halskant, 1 p vr fra rettsiden til
brettekant, og 10 p glattstrikk til
belegg.
Brett inn kanten og sy pent til.
Forkanter:
Strikk opp m på p nr 2½ og
blått, (1 m i hver m, men hopp
over hver 5. m), langs forkanten.
Strikk 4 p glattstrikk frem og
tilbake, 1 p r fra vrangsiden
(brettekant), og 4 p glattstrikk.
Fell av.
OBS: det strikkes også opp m
langs halskanten.
Strikk den andre siden på samme
måte.
Spisshette:
Strikkes for seg, og syes på til
slutt.
Legg opp (115) 117 (121) 125 m
med p 2½, og strikk glattstrikk
frem og tilbake med blått.
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden rett.
Strikk 4 p glattstrikk, 1 p r fra
vrangen til brettekant, 4 p
glattstrikk.
Skift til p nr 3 og fortsett med
glattstrikk.
Fell 1 m i hver side innenfor
kantm på neste p slik: 1 kantm,
ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse
m over, strikk til de gjenstår 3
m, 2 r sammen, 1 kantm.
Gjenta fellingen etter 4 p, 1
gang.
Fell videre 1 m i hver side på
annenhver p. i hver side 7
ganger = (97) 99 (103) 107 m.
Strikk til arb måler (13) 14 (15)
15 cm.
Sett arb over på strømpep og
strikk rundt.
Sett et merke hvor delene møtes
og fell 1 m på hver side av
merketråden på annenhver omg.
Strikk til det gjenstår (17) 19
(19) 21 m, strikk m sammen to
og to. Trekk tråden gjennom de
resterende m og trekk sammen
og fest garnet.
Sy hetten til bak halskanten.

Sokker

E

Størrelse:
(6) 12 (18) mnd
Garnmengde:
Blå 5846: (50) 50 (50) gram
Hvit 1001: (50) 50 (50) gram
Veiledende pinner:
Strømpep nr 2½
Legg opp (40) 44 (48) m på
strømpep nr 2 ½ med blått, og
strikk ribb 2 r, 2 vr i striper (som
på bolen) i alt 10 (12) 14 omg.
Fortsett
med
glattstrikk
og
striper, samtidig som m-tallet
reguleres på 1. p til (42) 44 (46)
m.
Strikk 14 omg glattstrikk.
Strikk hælen med blått slik:
Strikk (20) 20 (20) m glattstrikk.
Ta 1. m løs av på alle p.
Strikk 18 p. fram og tilbake.
Fell for hæl fra vrangen slik:
Strikk 12 m vr, 2 vr sammen, 1
vr. Vend, ta 1. m løs av,
stikk 5 r, ta 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse over, strikk 1r.
Vend, ta 1. m løs av, strikk til 1m
før ”hullet”, strikk denne vr
sammen med m etter ”hullet”, 1
vr.
Vend, ta 1. m r løs av, strikk til 1
m før hullet, ta m løs av, strikk 1
r, trekk den løse over, strikk 1 r.
Fortsett slik til alle m er strikket
(siste p er fra retten).
Strikk opp 10 lenker langs siden
av hælen og strikk dem vridd r
over på hælpinnen.
Strikk m på vristpinnen.
Strikk opp 10 lenker langs
hælens andre side og strikk dem
vridd r.
Strikk m fra halve hælpinnen (=
6 m over på siste lenkepinne).
Omg beg midt på hælen = (54)
56 (58) m på omg.
1.
lenkepinne
=
16
m,
vristpinnen = (22) 24 (26) m og
2. lenkepinne 16 m.
Fortsett rundt i stripemønster.
Samtidig strikkes på annenhver
omg de 2 siste m før vristpinnen
r sammen, og de 2 første etter
vristpinnen vridd r sammen, til
det er (40) 44 (44) m på omg.
Når foten måler (8) 9 (10) cm
felles for tåen slik:
Fordel m likt på 4 p.

Strikk 2 r sammen på midten og i
slutten av hver p.
Strikk 1 omg uten felling.
Fortsett på denne måte til det er
6 m igjen på omg.
Trekk en tråd gjennom alle m,
dra godt til og fest tråden.

Teppe

F

Størrelse:
60 x 80 cm
Garn:
lanett (100 % merinoull, 50
gram = ca 195 meter)
Garnmengde:
Hvit 1001: 350 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 2 ½
Strikkefasthet:
31 glattstrikk på p nr 2 ½ = 10
cm
29 m boble mønster på p nr 2 ½
= 10 cm
Legg opp 173 m på p nr 2 ½, og
strikk 10 p r = 5 riller (Obs: Sett
et
merke,
dette
er
arb
vrangside).
Fortsett med rette m over de 5
første og de 5 siste m hele tiden.
De resterende m strikkes i
boblemønster slik:
Strikk 5 p glattstrikk (1. p er
vrangsiden), husk rillene på
kantene.
6. p: Strikk 5 m r, 1 r, * tell 5 p
ned, strikk 1 r i neste m 5 p
nede, la m gli av p, strikk de 2
neste m r (litt stramt)* gjenta
fra *-*, avslutt med 2 r, 5 r.
Strikk 5 p glattstrikk. ( 1. p er
vrangsiden)
12. p: Strikk 5 r, 2 r, strikk fra
*-* som på 6. p, avslutt med 1 r,
5 r.
Fortsett med disse 12 p til arb
måler ca 78 ½ cm, strikk 10 p r
= 5 riller.
Fell av.
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