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TYNN MERINOULL

KOLLEKSJON FOR SØTNOSENE VÅRE FRA BABY TIL SMÅSKOLE
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TYNN MERINOULL ER ET NYTT, MYKT
OG FINT ULLGARN.
I DENNE KOLLEKSJONEN HAR VI DESIGNET
SØT OG BEHAGELIG STRIKK TIL BABY OG
BARN MED INSPIRASJON FRA VÅRT ARKIV.
Garnet er superwash-behandlet slik at det tåler hyppig maskinvask.
Merinoullen i dette garnet er fra Sør-Amerika hvor mulesing ikke forekommer. Vår leverandør
har garantert at ullen vi kjøper ikke kommer fra sauer som har blitt utsatt for mulesing.
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Nr 1
Jakke med hullmønster
Størrelse:
(0) 6 (9 mnd) 1 (2) 4 (6) år
Plaggets mål:
Overvidde: (52) 55 (58) 64 (67) 70
(73) cm
Hel lengde: (26) 28 (30) 33 (38) 42
(46) cm
Ermelengde: ca (13) 15 (18) 21
(24) 28 (32) cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT,
ALPAKKA
SILKE,
MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Lys lyng 4622/Lys blå 6211: (100)
150 (150) 150 (200) 200 (250)
gram
Tilbehør:
(5) 5 (5) 6 (6) 7 (7) små knapper
Hjelmtvedt K280886/K241183
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3
Heklenål 2½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk og mønster
på pinne nr 3 = 10 cm

Strikk diagram innenfor 3 masker
riller i hver side (= forkanter) til
arbeidet måler (18) 19 (21) 23 (27)
30 (33) cm.
Fell 6 masker i hver side til
ermehull (= 3 masker på hver side
av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (63) 67 (71) 79 (83) 87 (91)
masker.
Strikk diagram frem og tilbake og
fell ytterligere til ermehull i hver
side annenhver pinne 2,1,1
masker = (55) 59 (63) 71 (75) 79
(83) masker.
OBS! Strikk som maskene viser
der det ikke er nok masker til helt
mønster.
Strikk til arbeidet måler (24) 26
(28) 31 (36) 40 (44) cm.
Sett de midterste (15) 17 (19) 21
(23) 25 (27) maskene på en
hjelpepinne til nakke, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver pinne 3,2,1 masker.
Strikk til arbeidet måler ca (25) 27
(29) 32 (37) 41 (45) cm, slutt med
2 riller.
Fell de resterende (14) 15 (16) 19
(20) 21 (22) skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Høyre forstykke:
= (34) 36 (38) 42 (44) 46 (48)
masker.
Strikk og fell til ermehull i
ermesiden som på bakstykke =
(30) 32 (34) 38 (40) 42 (44)
masker.
Strikk til arbeidet måler (22) 24
(26) 29 (34) 38 (42) cm.
Sett (7) 8 (9) 10 (11) 12 (13)
masker mot forkant på en
hjelpepinne til hals.

For- og bakstykke:
Legg opp (143) 151 (159) 175
(183) 191 (199) masker på
rundpinne nr 3 og strikk 3 pinner
rett frem og tilbake = riller (første
pinne = vrangsiden).
Sett et merke i hver side med (69)
73 (77) 85 (89) 93 (97) masker til
bakstykke og (37) 39 (41) 45 (47)
49 (51) masker til hvert forstykke.
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Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne 3,2,2,1,1 masker. Strikk til
arbeidet måler ca (25) 27 (29) 32
(37) 41 (45) cm, slutt med 2 riller.
Fell de resterende (14) 15 (16) 19
(20) 21 (22) skuldermaskene.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (36) 38 (38) 40 (40) 42
(44) masker på strømpepinne nr 3.
Strikk riller rundt *1 omgang
vrang, 1 omgang rett*, gjenta fra ** i alt 3 ganger = 3 riller.
Sett et merke rundt første og siste
maske = merkemaske.
Strikk glattstrikk rundt, samtidig
når arbeidet måler 6 cm, økes det
1 maske på hver side av
merkemaske.
Gjenta økningene hver (2.) 3. (3.)
3½. (3½.) 3. (3.) cm til i alt (42) 44
(46) 48 (52) 56 (60) masker.
Strikk til erme måler ca (13) 15
(18) 21 (24) 28 (32) cm, eller
ønsket lengde.
Fell 6 masker midt under erme (=
merkemaske + 2 masker på hver
side).

Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles til
ermetopp i hver side, annenhver
pinne (2,1,1,1,1,1,1,2,2,3)
2,1,1,1,1,1,2,2,2,3
(2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3)
2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3
(2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,4)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,4
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4)
masker.
Fell de resterende (6) 6 (6) 8 (10)
12 (8) maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Halskant:
Strikk opp ca (80) 84 (88) 92 (96)
100 (104) masker langs halsen på
rundpinne nr 3, inkludert maskene
på hjelpepinnen.
Strikk 3 pinner rett frem og tilbake.
Fell av med rette masker.
Kant langs forstykker og hals
med knapphull:
Hekle 1 rad fm langs høyre
forstykke, hals, og ned langs
venstre forstykke, samtidig som
det hekles (5) 5 (5) 6 (6) 7 (7)
hemper à 6 lm til knapphull jevnt
fordelt langs høyre forstykke.
Sy i knapper langs venstre
forstykke.

Nr 2
Rillejakke
Størrelse:
(0-3) 6-9 måneder (1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (48) 55 (60) 62 (64) cm
Hel lengde: (26) 29 (33) 38 (42)
cm
Ermelengde: (13) 17 (21) 24 (30)
cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)

Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT,
ALPAKKA
SILKE,
MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Kitt 1015: (150) 150 (200) 250
(300) gram
Tilbehør:
(6) 6 (6) 7 (7) knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Merk av for (6) 6 (6) 7 (7) knapper
jevnt fordelt. Det øverste og
nederste ca 1½ cm fra kantene.
Høyre forstykke jente/ Venstre
forstykke gutt:
Strikk som det første forstykket,
men med (6) 6 (6) 7 (7) knapphull
3 masker inn fra kanten.
Knapphull: Strikk 2 rett sammen, 1
kast.
Montering:
Sy sammen sidene og ermene.
Sy i knapper.

Lue

Strikkefasthet:
26 masker rillestrikk på pinne nr 3
= 10 cm

Størrelse:
(0-3) 6-9 måneder (1-2) 4 år

Rillestrikk:
Strikk rett på alle pinner

Garnmengde:
Støvet petrol 7741: (50) 50 (50)
100 gram

Jakken strikkes i ett

Bakstykke:
Legg opp (66) 76 (82) 86 (88)
masker på rundpinne nr 3 og strikk
rillestrikk til arbeidet måler (18) 20
(22) 26 (29) cm.
Legg opp (34) 44 (54) 62 (78) nye
masker i hver side til ermer =
(134) 164 (190) 210 (244) masker.
Strikk rillestrikk over alle maskene
til arbeidet måler (26) 29 (33) 38
(42) cm.
Fell av de midterste (22) 24 (26)
28 (30) maskene til nakke og strikk
hvert forstykke for seg. Alle videre
mål tas herfra.
Venstre forstykke jente/ Høyre
forstykke gutt:
= (56) 70 (82) 91 (107) masker.
Strikk 6 riller frem og tilbake. Legg
opp (13) 14 (15) 16 (17) nye
masker mot halsen = (69) 84 (97)
107 (124) masker.
Strikk riller til arbeidet måler (8) 9
(11) 12 (13) cm, fra nakken.
Fell av (34) 44 (54) 62 (78)
ermemasker.
Strikk til arbeidet måler (26) 29
(33) 38 (42) cm.
Fell av.
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Legg opp (84) 90 (96) 102 masker
på rundpinne nr 3, og strikk
rillestrikk frem og tilbake til
arbeidet måler ca (13) 14 (15) 16
cm (inkludert 2 cm oppbrett).
Fell slik: Strikk *2 vridd rett
sammen, (10) 11 (12) 13 rett, 2
rett sammen*, gjenta fra *-* pinnen
ut.
Strikk 3 pinner uten felling.
Strikk * 2 vridd rett sammen, (8) 9
(10) 11 rett, 2 rett sammen*,
gjenta fra *-* pinnen ut. Strikk 3
pinner uten felling.
Gjenta fellingene hver 4. pinne
med 2 masker mindre mellom hver
fellingspinne til det gjenstår 12
masker.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene og fest den
godt.
Montering:
Sy sammen ca (9) 10 (11) 12 cm
midt bak.
Tvinn 2 passe lange snorer og sy
til i hver side.
Brett ut ca 2 cm oppe på luen, og
fest med små sting.

Nr 3
Romper
Størrelse:
(0-3) 6-9 måneder (1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (49) 53 (56) 59 (64) cm
Hel lengde: ca (34) 37 (39) 43 (47)
cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT,
ALPAKKA
SILKE,
MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Lys grå 5830: (100) 150 (150) 200
(250) gram
Tilbehør:
8 treknapper
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm
Rille:
2 pinner rett
Bakstykke:
Legg opp (20) 20 (20) 20 (20)
masker på rundpinne nr 3, og
strikk glattstrikk frem og tilbake til
arbeidet måler (3) 3 (4) 5 (5) cm.
Fortsett med glattstrikk, samtidig
som det legges opp 3 nye masker
i slutten av hver pinne i alt (9) 10
(11) 12 (13) ganger i hver side =
(74) 80 (86) 92 (98) masker.
Sett maskene på en hjelpepinne.

Forstykke:
Legg opp (20) 20 (20) 20 (20)
masker.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det legges opp 3
nye masker i slutten på hver pinne
i alt (9) 10 (11) 12 (13) ganger =
(74) 80 (86) 92 (98) masker.
For- og bakstykke:
Sett alle delene inn på samme
rundpinne nr 3 = (148) 160 (172)
184 (196) masker.
Sett et merke i hver side med (74)
80 (86) 92 (98) masker til hver del.
Strikk 1 cm glattstrikk rundt. Fell 1
maske på hver side av merkene,
ved å strikke 2 rett sammen etter
merkene og 2 vridd rett sammen
før hvert merke = 4 masker felt.
Gjenta fellingene hver (4.) 4. (3½.)
3½. (4.)cm i alt (4) 4 (5) 6 (6)
ganger = (132) 144 (152) 160
(172) masker.
Strikk til arbeidet måler (21) 23
(25) 28 (32) cm, målt midt foran.
Skift til rundpinne nr 2½ og strikk
1½ cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang. Fortsett med vrangbord og
strikk en hullrad slik: Strikk 2 rett
sammen, 1 kast*, gjenta fra *-*
omgangen rundt. Strikk ytterligere
1½ cm vrangbord.
Fell (10) 12 (16) 16 (18) masker i
vrangbord i hver side til ermehull
(= (5) 6 (8) 8 (9) masker på hver
side av merkene), og strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (56) 60 (60) 64 (68) masker.
Strikk rett frem og tilbake med
pinne nr 2½ (riller) til arbeidet
måler (8) 9 (9) 10 (10) cm fra
vrangborden.
Fell av de midterste (26) 28 (28)
32 (34) maskene til nakke og strikk
hver side ferdig for seg.
Strikk ytterligere 2 cm riller frem og
tilbake.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte.
Forstykke:
= (56) 60 (60) 64 (68) masker.
Fortsett slik fra rettsiden på
pinne nr 2½: Strikk 5 masker
riller, diagram til det gjenstår 5
masker, strikk 5 masker riller.
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Strikk med denne inndeling til
arbeidet fra vrangborden måler (6)
7 (7) 8 (8) cm. Strikk 2 riller frem
og tilbake.
Fell de midterste (26) 28 (28) 32
(34) maskene, og strikk hver side
ferdig for seg. Strikk 3 cm riller
frem og tilbake, samtidig som det
strikkes 2 knapphull etter 1½ cm
slik: Strikk 2 rett, 2 vridd rett
sammen, 2 kast, 2 rett sammen,
strikk til det gjenstår 6 masker, 2
vridd rett sammen, 2 kast, 2 rett
sammen, 2 rett. På neste pinne
strikkes 1 rett, 1 vrang i kastene.
Fell av.
Montering:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne langs et ben.
Masketallet må være delelig med
2+1.
Strikk 3 cm vrangbord slik: 1
kantmaske, *1 vrang, 1 rett*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 vrang, 1
kantmaske.
Fell av i vrangbord.
Strikk på samme måte langs det
andre benet.
Knappekant:
Strikk opp 1 maske i hver maske
langs forstykkets oppleggskant.
Masketallet må være delelig med
2+1. Strikk vrangbord som på
benkanten.
Knapphullskant:
Strikk opp og strikk som på
knappekanten, samtidig som det
strikkes 4 knapphull jevnt fordelt
etter 1½ cm.
Knapphull: Fell 2 masker som
legges opp igjen på neste pinne.
Sy i knapper.
Tvinn en passe lang snor og trekk
gjennom hullraden. Knytt en sløyfe
midt foran.

Nr 4
Raglangenser
Størrelse:
(6) 9-12 mnd (2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (53) 58 (62) 67 (71) 76
cm
Hel lengde: (28) 31 (38) 42 (46) 50
cm
Ermelengde: (15) 20 (24) 28 (31)
34 cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT,
ALPAKKA
SILKE,
MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Støvet turkis 6543: (100) 150
(150) 200 (200) 250 gram
Kitt 1015: 50 gram alle størrelser
Tilbehør:
6 mnd - 4 år: 1 liten knapp
Hjelmtvedt K190919
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 3
6 mnd - 4 år:
Heklenål nr 2½ til kant langs splitt
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm

Ermer:
Legg opp (36) 36 (40) 40 (44) 44
masker med støvet turkis på
strømpepinne nr 2½. Strikk 2½ cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Sett et merke rundt første maske =
merkemaske som strikkes vrang
hele tiden og er ikke med i
mønster.

Skift til strømpepinne nr 3.
Strikk diagram, tell ut fra midt på
erme
hvor
mønsteret
skal
begynner, samtidig når arbeidet
måler 6 cm, økes det 1 maske på
hver side av merkemaske.
Gjenta økningene hver (2.) 1½.
(3.) 3. (3½.) 3. cm til i alt (46) 50
(54) 56 (60) 64 masker.
Strikk til erme måler ca (15) 20
(24) 28 (31) 34 cm, eller ønsket
lengde.
Fell 7 masker midt under ermet (=
merkemaske og 3 masker på hver
side).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
For- og bakstykke:
Legg opp (160) 172 (184) 200
(212) 224 masker med støvet
turkis på rundpinne nr 2½. Strikk
2½ cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang.
Skift til rundpinne nr 3.
Strikk 1 omgang rett, samtidig
som det felles jevnt fordelt til (144)
156 (168) 180 (192) 204 masker.
Sett et merke rundt 1 maske i hver
side med (71) 77 (83) 89 (95) 101
masker mellom merkene.
Strikk diagram til arbeidet måler
ca (17) 19 (25) 28 (31) 35 cm, slutt
med
samme
omgang
i
diagrammet som på ermene.
Fell 7 masker i hver side til
ermehull (= merkemaske + 3
masker på hver side).
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (208) 228 (248) 264
(284) 304 masker. Sett et merke
rundt
2
masker
i
hver
sammenføyning = merkemasker
som strikkes rett hele tiden med
støvet turkis.
Omgangen
begynner
mellom
merkemasker i høyre side på
bakstykket.
Strikk
diagram,
samtidig som det på andre
omgang felles til raglan ved hver
sammenføyning ved å strikke 2
rett sammen etter merkemaske, ta
1 maske løs av, 1 rett, trekk den
løse masken over før merkemaske
= 8 masker felt.
Gjenta
fellingene
annenhver
omgang i alt (11) 14 (16) 17 (20)
22 ganger.
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Fell de midterste (11) 11 (13) 15
(15) 17 maskene på forstykke til
hals, og strikk omgangen rundt.
6 mnd - 2 år:
Del arbeidet midt bak til splitt, og
strikk frem og tilbake slik:
Begynn ved splitt, og fell til raglan
annenhver pinne ytterligere 5
ganger der det er mulig, og fell
samtidig i begynnelsen på hver
pinne mot hals 3,2,2,1,1 masker i
hver side. Arbeidet måler ca (28)
31 (38) cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
4 - 8 år:
Fell til raglan annenhver pinne
ytterligere 5 ganger der det er
mulig,
og
fell
samtidig
i
begynnelsen på hver pinne mot
hals 4,3,2,1,1 masker i hver side.
Arbeidet måler ca 42 (46) 50 cm.
Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
6 mnd - 2 år:
Begynn midt bak, og strikk opp ca
(86) 86 (90) masker med støvet
turkis på rundpinne nr 2½ langs
halsen. Masketallet må være
delelig med 4+2.
Strikk 2½ cm vrangbord frem og
tilbake 2 rett, 2 vrang.
Fell av i vrangbord.
Halskant:
4 - 8 år:
Strikk opp ca 96 (98) 100 masker
med støvet turkis på rundpinne nr
2½ rundt halsen. Masketallet må
være delelig med 4.
Strikk 2½ cm vrangbord rundt 2
rett, 2 vrang.
Fell av i vrangbord.
Kant langs splitt:
6 mnd - 2 år:
Hekle 1 rad fm med støvet turkis
langs splitten bak med heklenål nr
2½, samtidig som det lages en
hempe med 3 lm til knapphull
øverst i splitten.

Nr 5
Jakke
Størrelse:
(0-3) 6 (9) 12 mnd (2) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (48) 53 (56) 60 (61) 64
cm
Hel lengde: (26) 28 (30) 33 (38) 42
cm
Ermelengde: (13) 15 (18) 21 (25)
29 cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT,
ALPAKKA
SILKE,
MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Pudder rosa 3511: (100) 150 (150)
200 (200) 250 gram
Tilbehør:
(5) 6 (6) 7 (7) 8 knapper
Hjelmtvedt K 281955
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm
Rillestrikk frem og tilbake:
1 rille: 2 pinner rett

Sett et merke i hver side med (36)
39 (41) 44 (45) 47 masker til hvert
forstykke og (65) 71 (75) 81 (83)
87 masker til bakstykket.
Skift til rundpinne nr 3.
Strikk 7 masker riller, 3 masker
glattstrikk,
diagram,
strikk
glattstrikk til det gjenstår 23
masker, diagram, 3 masker
glattstrikk, 7 masker riller.
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler (18) 19 (20) 22 (26)
29 cm, samtidig som det strikkes
(5) 6 (6) 7 (7) 8 knapphull jevnt
fordelt
langs
høyre
forkant
jente/venstre forkant gutt, det
nederste ca 3 cm fra kanten, det
øverste i halskanten som strikkes
til slutt.
Knapphull: Fell 2 masker innenfor
2 masker fra kanten, som legges
opp igjen på neste pinne.
Fell 8 masker i hver side til
ermehull (= 4 masker på hver side
av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (36) 36 (36) 48 (48) 48
masker på strømpepinne nr 2½ og
strikk 6 riller rundt.
Sett et merke midt under ermet.
Skift til strømpepinne nr 3 og strikk
12 omganger diagram.
Strikk glattstrikk, samtidig som
det økes 1 maske på hver side av
merket.
Gjenta økningen hver (1½.) 1½.
(1.) 2. (2.) 2 cm i alt (4) 6 (9) 6 (8)
11 ganger = (44) 48 (54) 60 (64)
70 masker.
Strikk til erme måler (13) 15 (18)
21 (25) 29 cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 masker under ermet (= 4
masker på hver side av merket).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.

Rillestrikk rundt:
1 rille: 1 omgang rett, 1 omgang
vrang
For- og bakstykke:
Legg opp (137) 149 (157) 169
(173) 181 masker på rundpinne nr
2½ og strikk 6 riller frem og
tilbake.
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Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke på rundpinne nr 3 =
(193) 213 (233) 257 (269) 289
masker.
Sett et merke rundt 2 masker i
hver sammenføyning.
Strikk med samme inndeling som
på for- og bakstykke.
Fell
til
raglan
ved
hver
sammenføyning slik:
Strikk til det gjenstår 2 masker før
merket, strikk 2 vridd rett sammen,
2 rett, 2 rett sammen = 8 masker
felt.
Gjenta raglanfellingen annenhver
pinne i alt (10) 12 (14) 17 (18) 20
ganger = (113) 117 (121) 121
(125) 129 masker.
Sett de 7 første og de 7 siste
maskene på en hjelpepinne.
Fell ytterligere 3,2,2,1,1 masker i
begynnelsen av hver pinne,
samtidig som raglanfellingen
fortsetter der det er mulig til det er
felt i alt (15) 17 (19) 22 (23) 25
ganger på bakstykket.
OBS! Strikk diagram der det er
mulig, samtidig som det felles for
hals.
La maskene være på en
hjelpepinne til hals.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Ta
med
maskene
fra
hjelpepinnene, og strikk opp 1
maske i hver maske/pinne, men
hopp over hver 4. maske/pinne
langs halsen med rundpinne nr
2½.
Strikk 4 riller frem og tilbake,
samtidig som masketallet på
første pinne reguleres til (69) 73
(77) 81 (85) 89 masker.
Fell av.
Sy i knapper.

Kyse
Størrelse:
(3-6) 9-12 (24) mnd
Garnmengde:
Pudder rosa 3511: 50 gram i alle
størrelser
Første og siste maske er
kantmaske og strikkes hele tiden
rett

Lag en hullrad slik:
1 kantmaske, 2 rett sammen, *1
kast, 2 rett sammen*, slutt med 1
kantmaske.
Strikk 4 pinner vrangbord.
Fell av.
Tvinn en passe lang snor og trekk
gjennom hullraden.

Sokker
Størrelse:
(3-6) 9-12 (24) mnd

Legg opp (85) 97 (109) masker på
rundpinne nr 2½ og strikk 5 pinner
vrangbord frem og tilbake slik:
1 kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1
vrang*, slutt med 1 kantmaske.
Skift til rundpinne nr 3 og strikk 2
pinner glattstrikk.
Strikk diagram.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(11) 13 (14) cm.
Fell de første og siste (32) 36 (41)
maskene.
Strikk (12) 13 (15) cm glattstrikk over
de resterende (21) 25 (27) maskene
til midtstykke.
Fell av.

Montering:
Sy sidestykkene sammen med
midtstykke.
Kant langs halsen:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver 4.
maske/pinne langs kanten nede på
rundpinne nr 2½, ca (81) 93 (101)
masker.
Strikk 2 pinner vrangbord slik:
1 kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1
vrang*, slutt med 1 kantmaske.

Garnmengde:
Pudder rosa 3511: 50 gram i alle
størrelser
1 rille:
2 pinner rett frem og tilbake
Første og siste maske er
kantmaske, og strikkes hele
tiden rett

Legg opp (39) 51 (51) masker på
rundpinne nr 2½ og strikk 3 riller
frem og tilbake.
Skift til rundpinne nr 3 og strikk 2
pinner glattstrikk.
Strikk diagram.
Strikk glattstrikk til hele arbeidet
måler 6 cm.
Lag en hullrad slik:
Strikk 1 rett, 1 kast, *2 rett
sammen, 1 kast*, gjenta fra *-*
pinnen ut, slutt med 2 rett
sammen.
Strikk vrangt tilbake.
Fell 9 masker jevnt fordelt.
Sett de første og siste (11) 15 (15)
maskene på en hjelpepinne, og
strikk (5) 6 (7) cm glattstrikk over
de resterende (8) 12 (12) maskene
frem og tilbake = midtstykke.
Strikk opp (10) 12 (14) masker på
hver side av midtstykke = (50) 66
(70) masker.
Strikk 7 riller frem og tilbake over
alle maskene.
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Strikk såle slik:
Strikk til det gjenstår (21) 27 (29)
masker i den ene siden, vend og
strikk til det gjenstår (21) 27 (29)
masker i den andre siden. Vend
og strikk til 1 maske før vendingen,
strikk 2 masker vridd rett sammen,
vend og strikk til 1 maske før
vending, strikk 2 masker vridd rett
sammen.
Vend og fell slik i hver side til alle
sidemaskene er felt.
Strikk hæl slik:
Fell 1 maske i slutten av hver
pinne til det gjenstår 1 maske.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom og fest den godt.
Strikk en sokk til på samme måte.
Montering:
Sy sokken sammen midt bak.
Tvinn en passe lang snor og trekk
gjennom hullraden.
Lag 4 små dusker og fest i endene
på snorene.
Tips: Lag liten dusk ved å surre
garn rundt ca 3 tagger på en
gaffel, knyt en trå på midten og
klipp opp i sidene slik at dusken
kommer frem. Rull dusken i
hånden til en fin rund form, stuss
eventuelt med saks til slutt.

Bleiebukse
Størrelse:
(0-3) 6 (9) 12 (24) mnd
Plaggets mål:
Livvidde: (44) 47 (48) 51 (54) cm
Hel lengde: (24) 26 (27) 28 (29)
cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garnmengde:
Lys lyng 4622: (100) 100 (100)
150 (150) gram
Tilbehør:
Elastikk i livet
Første og siste maske er
kantmaske og strikkes hele
tiden rett

Bakstykke:
Begynn nede på shortsen.
Legg opp (17) 17 (17) 21 (21)
masker på rundpinne nr 3 og strikk
glattstrikk frem og tilbake.
Øk 1 maske innenfor 1 kantmaske
i hver side ved å ta opp tråden
mellom 2 masker og strikke den
vridd rett/vridd vrang.
Gjenta økningen hver pinne i alt
(25) 28 (31) 31 (33) ganger = (67)
73 (79) 83 (87) masker.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(9) 11 (12) 12 (12) cm.
Fell
1
maske
innenfor
1
kantmaske i hver side ved å
strikke 2 masker rett sammen.
Gjenta fellingen hver (3.) 2½.
(1½.) 1½. (1½.) cm i alt (3) 4 (6) 6
(6) ganger = (61) 65 (67) 71 (75)
masker.
Strikk til arbeidet måler (19) 21
(22) 23 (24) cm.
Strikk shortsen høyere bak slik:
Strikk til det gjenstår 6 masker,
vend, 1 kast, strikk til det gjenstår
6 masker i den andre siden, vend
1 kast, strikk 6 masker mindre for
hver gang i alt 4 ganger i hver
side.
Strikk 1 pinne over alle maskene,
samtidig som kastene strikkes
sammen med neste maske for å
unngå hull.
Skift til rundpinne nr 2½.

Strikk 6 cm vrangbord 1 rett, 1
vrang.
Fell av i vrangbord.
Forstykke:
Legg opp (17) 17 (17) 21 (21)
masker på rundpinne nr 3 og strikk
vrang tilbake.
Strikk 1 kantmaske, (1) 1 (1) 3 (3)
masker glattstrikk, strikk diagram,
strikk (1) 1 (1) 3 (3) masker
glattstrikk, 1 kantmaske.
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler (4) 4½ (4½) 4½ (5)
cm.
Øk 1 maske innenfor 1 kantmaske
i hver side, samtidig som
diagram fortsetter som før opp til
vrangborden.
Gjenta økningen hver pinne i alt
(10) 12 (14) 14 (14) ganger = (37)
41 (45) 49 (49) masker.
Legg opp (15) 16 (17) 17 (19)
masker i hver side = (67) 73 (79)
83 (87) masker.
Strikk og fell som på bakstykke til
arbeidet måler (19) 21 (22) 23 (24)
cm.
Strikk 6 cm vrangbord 1 rett, 1
vrang.
Fell av i vrangbord.
Montering:
Sy sammen i skrittet.
Sy sammen i sidene.
Strikk opp ca (70) 74 (78) 82 (86)
masker rundt bena, og strikk 3 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Brett vrangborden dobbel mot
vrangsiden og sy til med løse
sting.
Brett kanten i livet dobbel mot
vrangsiden og sy til med løse
sting.
Trekk en elastikk i løpegangen.
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Bukse
Størrelse:
(0-3) 6 (9) 12 (24) mnd
Plaggets mål:
Livvidde: (41) 43 (46) 47 (52) cm
Benlengde: (18) 22 (26) 28 (32)
cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garnmengde:
Pudder rosa 3511/Kitt 1015: (100)
100 (100) 150 (150) gram
Tilbehør:
Elastikk i livet

Begynn i livet.
Legg opp (112) 116 (124) 128
(140) masker på rundpinne nr 2½,
og strikk 2 cm glattstrikk rundt.
Strikk 1 omgang vrang til
brettekant.
Alle mål tas fra her.
Strikk ytterligere 2 cm glattstrikk.
Skift til rundpinne nr 3.
Sett et merke i hver side med (56)
58 (62) 64 (70) masker til hver del,
og sett et merke midt foran og midt
bak.
Strikk buksen høyere bak slik:
Strikk til 6 masker etter merke midt
bak, vend, 1 kast, strikk 12
masker, vend, 1 kast, strikk til 6
masker forbi siste vending.
OBS! Kastene strikkes sammen
med neste maske, for å unngå
hull.
Gjenta på samme måte med 6
masker mer for hver vending, til
det er vendt i alt 4 ganger i hver
side.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(13) 14½ (15) 16 (17) cm, målt
midt foran.
Øk 1 maske på hver side av
merkene midt foran og midt bak =
4 masker økt.
Gjenta
økningene
annenhver
omgang i alt (3) 4 (4) 5 (5) ganger
= (124) 132 (140) 148 (160)
masker.
Del arbeidet midt foran og bak,
strikk hvert ben ferdig for seg.

Ben:
= (62) 66 (70) 74 (80) masker.
Sett et merke rundt 2 masker på
innsiden av benet = merkemaske.
Fell 1 maske på hver side av
merkemaske ved å strikke 2 vridd
rett sammen før merkemaske, og
2 rett sammen etter merkemaske.
Gjenta fellingene hver 3. omgang i
alt (11) 12 (12) 13 (14) ganger.
Strikk til benet måler (17) 21 (25)
27 (31) cm, eller 1 cm før ønsket
lengde.
Skift til strømpepinne nr 2½ og
strikk 4 omganger vrangbord rundt
1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Strikk det andre benet på samme
måte.
Montering:
Brett kanten i livet mot vrangsiden,
og sy til med skjulte sting, men la
det gjenstå en åpning til løpegang.
Trekk elastikk i løpegangen.

Nr 6
Lue og skjerf
Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT,
ALPAKKA
SILKE,
MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
31 masker hullmønster på pinne nr
3 = 10 cm
Hullmønster:
1. pinne: Rett.
2. pinne: Vrang.
3. pinne: *1 rett, 1 kast, 1 vrang, 3
vrang sammen, 1 vrang, 1 kast*,
gjenta fra *-* slutt med 1 rett.
4. pinne: Vrang.
Gjenta 3.-4. pinne.
Rillestrikk (frem og tilbake):
Alle maskene strikkes rett på alle
pinnene

Lue
Størrelse:
(3-6) 6-12 (18) mnd
Garnmengde:
Kitt 1015: 50 gram alle størrelser

Legg opp (91) 97 (103) masker på
rundpinne nr 3 og strikk frem og
tilbake slik:
1. pinne: (= rettsiden) Rett.
2. pinne: Vrang.
3. pinne: 1 rett, *1 kast, 2 rett
sammen*, gjenta fra *-*.
4. pinne: Vrang.
5. pinne: Rett.
6. pinne: Vrang.
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7. pinne: Brett kanten opp på
vrangsiden og strikk 1 maske fra
oppleggskanten og 1 maske fra
pinnen sammen.
8. pinne: Rett.
Strikk hullmønster til arbeidet
måler (12) 13 (14) cm.
Strikk 1 pinne vrang og fell (3) 9
(4) masker jevnt fordelt = (88) 88
(99) masker.
Fell til topp slik:
1. pinne: *(6) 6 (7) rett, 2 rett
sammen*, gjenta fra *-*.
2.-4. pinne: Rett.
Gjenta fellingen, men med 1
maske mindre mellom fellingene til
det gjenstår 11 masker.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene og fest godt.
Montering:
Sy luen sammen bak fra toppen
og ned til hullmønsteret.
Lag 2 snorer og sy dem fast på
hver side av luen.

Skjerf
Størrelse:
(6-12) 18-24 mnd
Garnmengde:
Kitt 1015: 50 gram alle størrelser

Legg opp (41) 47 masker på
rundpinne nr 3 og strikk 8 pinner
rillestrikk frem og tilbake.
Strikk med denne inndelingen:
Strikk 5 masker rillestrikk, (31) 37
masker hullmønster, 5 masker
rillestrikk. Strikk til arbeidet måler
(11) 12 cm, målt fra begynnelsen
av hullmønsteret.
Strikk 1 pinne rett og fell (19) 25
masker jevnt fordelt.
Strikk 6 pinner rillestrikk.
Fell av de midterste 12 maskene,
som legges opp igjen på neste
pinne. Fortsett med rillestrikk til
arbeidet måler (45) 47 cm.
Øk jevnt fordelt til (41) 47 masker.
Strikk hullmønster med samme
inndeling som i begynnelsen av
arbeidet, til arbeidet måler (56) 59
cm.
Strikk 8 pinner rillestrikk.
Fell av.

Nr 7
Marius kjole med rådyr
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) år
Plaggets mål:
Overvidde: (53) 58 (62) 67 (71)
cm
Hel lengde: (40) 45 (50) 55 (60)
cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)

Gjenta fellingene hver 5. cm i alt
(2) 3 (3) 3 (4) ganger = (144) 156
(168) 180 (192) masker.
Strikk til arbeidet måler (25) 30
(34) 39 (41) cm.
Strikk diagram A, samtidig som
det på siste omgang felles 10
masker i hver side til ermehull (= 5
masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermekanter.
Ermekanter:
Legg opp (40) 43 (46) 49 (52)
masker med kitt på rundpinne nr
2½ og strikk 3 pinner rett frem og
tilbake (= 2 riller).
Sett maskene på en hjelpepinne
og strikk en ermekant til på
samme måte.

Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT,
ALPAKKA
SILKE,
MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Kitt 1015: (100) 150 (150) 150
(200) gram
Lyng 4645: 50 gram alle størrelser
Støvet lilla 5042: 50 gram alle
størrelser
Gråblå 6071: 50 gram alle
størrelser, eller rest
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2½ og 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm

For og bakstykket:
Legg opp (152) 168 (180) 192
(208) masker med kitt på
rundpinne nr 3 og strikk 3 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke i hver side med (76)
84 (90) 96 (104) masker til hver
del.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(17) 17 (21) 24 (22) cm.
Fell 1 maske på hver side av
merkene = 4 masker felt.
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Rundt bærestykke:
Sett ermekantene inn på for- og
bakstykke på rundpinne nr 3 =
(204) 222 (240) 258 (276) masker.
Strikk diagram B, samtidig som
det på første omgang felles 6
masker jevnt fordelt.
Strikk og fell som diagrammet
viser = (100) 108 (116) 120 (124)
masker.
Skift til pinne nr 2½, fortsett med
støvet lilla og strikk (2) 2 (2) 3 (3)
cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Montering:
Sy ermekantene sammen, og sy
ermekantene til med skjulte sting
langs de avfelte maskene på forog bakstykke.
Broder snute og øye med
maskesting.

Nr 8
Jakke med hullmønster
på hette
Størrelse:
(1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (61) 63 (65) cm
Hel lengde: (33) 38 (42) cm
Ermelengde: (21) 25 (28) cm, eller
ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT,
ALPAKKA
SILKE,
MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Maisgul 2015: (200) 250 (300)
gram
Tilbehør:
(6) 6 (7) knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm
Kantmaske:
Strikkes rett på alle pinner
1 rille rundt:
1 omgang vrang, 1 omgang rett
1 rille frem og tilbake:
2 pinner rett

For- og bakstykke:
Legg opp (182) 188 (194) masker
på rundpinne nr 2½, og strikk (6) 7
(8) riller frem og tilbake.

Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det felles 20
masker jevnt fordelt = (162) 168
(174) masker.
Sett et merke i hver side med (40)
42 (44) masker til hvert forstykke
og (82) 84 (86) masker til
bakstykke.
Skift til rundpinne nr 3, og strikk
glattstrikk til arbeidet måler (22) 26
(29) cm.
Fell 6 masker i hver side til
ermehull (= 3 masker på hver side
ev merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (48) 50 (52) masker på
strømpepinne nr 2½, og strikk (6)
7 (8) riller rundt.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det felles 4 masker
jevnt fordelt = (44) 46 (48) masker.
Sett et merke rundt første og siste
maske. Strikk glattstrikk til arbeidet
måler (5) 5 (6) cm.
Øk 1 maske på hver side av
merke. Fortsett med glattstrikk og
gjenta økningene hver (2.) 2½. (2.)
cm til i alt (60) 64 (68) masker.
Strikk til arbeidet måler (21) 25
(28) cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 masker midt under ermet
(merkemaskene + 2 masker på
hver side).
Legg arbeidet til side, og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke på rundpinne nr 3 =
(258) 272 (286) masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning = 4 merker.
Strikk glattstrikk som før, og fell
samtidig til raglan ved hvert
merke fra rettsiden slik:
Strikk til 2 masker før merke, 2 rett
sammen, ta 1 maske løs av, 1 rett,
trekk den løse masken over = 8
masker felt.
Gjenta fellingen i alt (16) 18 (20)
ganger.
Fortsett med raglanfellingene og
fell samtidig de ytterste (8) 8 (8)
maskene i hver side mot forkant til
hals.
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Fell videre 2 masker i begynnelsen
av hver pinne til hals til det er felt
raglan i alt (19) 21 (23) ganger på
bakstykke.
Strikk opp 1 maske i hver maske
over de felte halsmaskene.
Skift til rundpinne nr 2½ og strikk
en pinne rett fra vrangsiden, og
deretter hullrad slik: 1 kantmaske,
*1 kast, 2 rett sammen*, gjenta fra
*-* pinnen ut.
Strikk 1 pinne rett fra vrangsiden,
samtidig
som
masketallet
reguleres til (99) 107 (115)
masker.
Hette:
Skift til rundpinne nr 3 og strikk
diagram innenfor 1 kantmaske i
hver side til hetten måler (19) 20
(21) cm.
Slutt med 8. eller 16. pinne i
diagrammet, og fell samtidig den
midterste
masken.
Fordel
maskene på 2 pinner og legg
rettside mot rettside. Strikk 1
maske fra hver pinne rett sammen,
samtidig som maskene felles av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Forkanter:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne langs forstykkene
og hetten på rundpinne nr 2½.
Strikk 4 riller frem og tilbake,
samtidig som det strikkes (6) 6 (7)
knapphull jevnt fordelt langs høyre
forstykke. Det nederste ca 1 cm
fra kanten,
det
øverste
i
halskanten.
Knapphull: Fell 2 masker som
legges opp igjen på neste pinne.
Fell passe løst av. Sy i knapper

Nr 9
Marius genser med rådyr
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) år
Plaggets mål:
Overvidde: (58) 62 (67) 71 (76) cm
Hel lengde: (34) 38 (42) 45 (48)
cm
Ermelengde (21) 24 (28) 31 (35)
cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)

Skift til rundpinne nr 3 og strikk
glattstrikk til arbeidet måler (19) 23
(26) 29 (31) cm.
Strikk diagram A, samtidig som
det på siste omgang felles 10
masker i hver side til ermehull (= 5
masker på hver side av merkene).
Arbeidet måler ca (22) 26 (29) 32
(34) cm.
Legg arbeidet til side, og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (40) 44 (44) 48 (48)
masker med kitt på strømpepinne
nr 2½, og strikk (3) 4 (4) 5 (5) cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Skift til strømpepinne nr 3 og strikk
glattstrikk.

Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT,
ALPAKKA
SILKE,
MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Kitt 1015: (150) 150 (200)
(250) gram
Lys grå 5830: 100 gram
størrelser
Støvet turkis 6543: 50 gram
størrelser
Gråblå 6071: 50 gram
størrelser, eller rest

200
alle
alle
alle

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (156) 168 (180) 192
(204) masker med kitt på
rundpinne nr 2½. Strikk (3) 4 (4) 5
(5) cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang.
Sett et merke i hver side med (78)
84 (90) 96 (102) masker til hver
del.
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Sett et merke midt under ermet.
Når arbeidet måler 6 cm, økes det
1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (3.) 3½.
(3½.) 4. (4.) cm til i alt (50) 54 (56)
60 (62) masker.
Strikk til erme måler (18) 21 (25)
28 (32) cm, eller 3 cm før ønsket
lengde.
Tell ut fra midt på erme hvor
mønsteret skal begynne, og strikk
diagram A, samtidig som det på
siste omgang felles 10 masker
midt under ermet (= 5 masker på
hver side av merke).
Legg arbeidet til side, og strikk et
erme til på samme måte.

Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke på rundpinne nr 3 =
(216) 236 (252) 272 (288) masker.
Sett et merke i en sammenføyning
på
bakstykke,
omgangen
begynner her.
Når diagrammet er ferdig strikket,
gjenstår det (100) 108 (116) 120
(124) masker.
Skift til pinne nr 2½, fortsett med
støvet turkis og strikk (2) 2 (2) 3
(3) cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang.
Fell av i vrangbord.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Broder snute og øye
maskesting.

med

Nr 10
Kjole med folder
Størrelse:
(3) 6 (9 mnd) 1 (2) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (47) 50 (53) 56 (59) 62
cm
Hel lengde: (28) 31 (34) 37 (43) 47
cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT,
ALPAKKA
SILKE,
MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Mørk lyng 4645: (100) 150 (150)
200 (250) 250 gram
Tilbehør:
4 små knapper
Hjelmtvedt K211658

Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2½ og 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk og mønster
på pinne nr 3 = 10 cm
Patentmaske:
Strikk 1 maske rett i underliggende
maske (= strikk i masken fra
forrige pinne, og masken over
rakner).

Skjørt:
Legg opp (194) 206 (218) 230
(242) 254 masker på rundpinne nr
3 og strikk 1 pinne rett (=
vrangsiden).
1. pinne: (= rettsiden) Strikk 1 rett,
1 patentmaske, *11 rett, 1
patentmaske*, gjenta fra *-*, slutt
med 12 rett.
2. pinne: 6 rett, 1 patentmaske,
*11 rett, 1 patentmaske*, gjenta
fra *-*, slutt med 7 rett.
Gjenta 1. - 2. pinne til arbeidet
måler (18) 20½ (23) 25 (30) 33 cm.
Fell på rettsiden slik:
Strikk 1 rett, 1 patentmaske, 2 rett
sammen, 7 rett, *2 rett sammen, 1
patentmaske, 2 rett sammen, 7
rett*, gjenta fra *-*, slutt med 2 rett
sammen, 1 rett = (162) 172 (182)
192 (202) 212 masker.
Strikk 2 pinner uten felling.
Fell på vrangsiden slik:
Strikk 3 rett, 2 rett sammen, 1
patentmaske, *2 rett sammen, 5
rett,
2
rett
sammen,
1
patentmaske*, gjenta fra *-*, slutt
med 2 rett sammen, 4 rett = (130)
138 (146) 154 (162) 170 masker.
Strikk 1 pinne fra rettsiden, og fell
samtidig første og siste maske på
pinnen.
Klipp av tråden.
For- og bakstykke:
Sett et merke (32) 34 (36) 38 (40)
42 masker inn fra hver side til
sidemerker = (64) 68 (72) 76 (80)
84 masker til hver del.
Skjørtet sys sammen midt bak
under montering.
Strikk videre rundt, omgangen
begynner i siden.
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Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(21) 23½ (26) 28½ (34) 37 cm.
Fell 6 masker i hver side til
ermehull (= 3 masker på hver side
av merkene), og strikk hver del for
seg.
Bakstykke:
= (58) 62 (66) 70 (74) 78 masker.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
og fell til ermehull i hver side
annenhver
pinne
(2,2,1,1,1)
3,2,1,1,1
(3,2,1,1,1)
3,2,2,1,1
(3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1,1 masker =
(44) 46 (50) 52 (56) 58 masker.
Strikk
glattstrikk
innenfor
1
kantmaske rett i hver side til
arbeidet måler (26) 29 (32) 35 (41)
45 cm.
Fell de midterste (18) 18 (20) 22
(24) 26 maskene til nakke, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver pinne 2,1 masker = (10)
11 (12) 12 (13) 13 skuldermasker.
Strikk til arbeidet måler (28) 31 (34)
37 (43) 47 cm. Skift til rundpinne nr
2½. Strikk 4 pinner rett = 2 riller.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (58) 62 (66) 70 (74) 78 masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke, samtidig når arbeidet
måler (23) 26 (29) 32 (37) 41 cm,
felles de midterste (8) 8 (10) 12
(14) 16 maskene til hals.
Strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne 3,2,1,1,1 masker = (10) 11
(12) 12 (13) 13 skuldermasker.
Strikk til arbeidet måler (28) 31 (34)
37 (43) 47 cm.
Strikk 1 knapphull i hver side slik:
Strikk 2 masker, 1 kast, 2 rett
sammen, strikk til det gjenstår 4
masker, 2 rett sammen, 1 kast, 2
rett.
Skift til rundpinne nr 2½. Strikk 4
pinner rett = 2 riller.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Montering:
Sy sammen skjørtet midt bak,
innenfor 1 maske i hver side.
Ermekanter:
Strikk opp fra rettsiden 1 maske i
hver maske/pinne, men hopp over
hver 4. maske/pinne på rundpinne
nr 2½ langs ermehull = ca (50) 54
(58) 62 (68) 74 masker.
Strikk 3 pinner rett (= 2 riller).
Fell av med rette masker.
Strikk på samme måte langs det
andre ermehullet.
Halskant forstykke:
Strikk opp ca (48) 48 (52) 56 (64)
68 masker på rundpinne nr 2½
langs halsen på forstykke (= fra
skulder til skulder), og strikk som
ermekant.
Halskant bakstykke:
Strikk opp ca (36) 36 (40) 44 (48)
52 masker på rundpinne nr 2½
langs nakken på bakstykke, og
strikk som ermekant.
Sy
i
knapper
motsvarende
knapphull.

Nr 11
Jakke med hette
Størrelse:
(1) 3 (6) 9 mnd (1) 2 år
Plaggets mål:
Overvidde: (45) 49 (51) 55 (58) 61
cm
Hel lengde: (27) 28 (30) 33 (38) 42
cm
Ermelengde: (13) 15 (18) 21 (25)
28 cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT,
ALPAKKA
SILKE,
MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde

Garnmengde:
Støvet petrol 7741: (150) 150
(200) 200 (250) 300 gram
Tilbehør:
(3) 3 (3) 4 (4) 4 knapper
Hjelmtvedt K211287
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk og 30
masker mønster på pinne nr 3 =
10 cm
1 rille:
Rett på alle pinner
Jakken strikkes med vrangsiden
ut og vrenges før montering.

For- og bakstykke:
Legg opp (139) 151 (159) 171 (179)
187 masker på rundpinne nr 2½ og
strikk 4 riller frem og tilbake.
Sett et merke i hver side med (36) 39
(41) 44 (46) 48 masker til hvert
forstykke og (67) 73 (77) 83 (87) 91
masker til bakstykke.
Skift til rundpinne nr 3.
Strikk diagram innenfor 5 masker
riller i hver side til forkanter, til
arbeidet måler (18) 19 (20) 22 (26)
29 cm, slutt med 2. pinne i diagram.
På neste omgang settes 8 masker i
hver side på en hjelpepinne til
ermehull (= 4 masker på hver side
av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (40) 44 (48) 48 (52) 52
masker på strømpepinne nr 2½ og
strikk 5 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang.
Skift til pinne nr 3.
Sett et merke midt under erme.
Strikk diagram, og øk 1 maske på
hver side av merke.
Gjenta økningen hver (2.) 2½. (3.) 2.
(2½.) 2. cm i alt (4) 4 (4) 8 (8) 10
ganger = (48) 52 (56) 64 (68) 72
masker.
De
nye
maskene
strikkes
fortløpende inn i mønsteret.
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Strikk til erme måler (13) 15 (18) 21
(25) 28 cm, eller ønsket lengde, slutt
med 2. omgang i diagram.
På neste omgang settes 8 masker
på en hjelpepinne til ermehull (= 4
masker på hver side av merke).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og bakstykke
på rundpinne nr 3 = (203) 223 (239)
267 (283) 299 masker.
Alle videre mål tas fra her.
De 5 første og de 5 siste maskene
strikkes hele tiden i rillestrikk,
samtidig som det strikkes (3) 3 (3) 4
(4) 4 knapphull jevnt fordelt langs
høyre forkant jente/venstre forkant
gutt. Det nederste i overgangen til
bærestykket,
det
øverste
i
halskanten.
Knapphull: 1 kast, 2 rett sammen.
Strikk 1 pinne rett fra vrangsiden,
samtidig som det felles (8) 8 (12) 12
(16) 16 masker jevnt fordelt.
Strikk *1 rett, 3 vrang*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 rett.
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler (3) 3 (3) 3½ (4) 4 cm.
Fell 1 maske i hvert av de vrange
feltene = (149) 164 (173) 194 (203)
215 masker.
Strikk til arbeidet måler (6) 6 (6) 7 (8)
8 cm.
Fell 1 maske i hvert av de vrange
feltene = (103) 113 (119) 133 (139)
147 masker.
Strikk 1 pinne rett fra vrangsiden,
samtidig som det felles (15) 15 (21)
25 (31) 29 masker jevnt fordelt = (88)
98 (98) 108 (108) 118 masker.
Lag en hullrad slik:
Strikk 5 masker i rillestrikk, 1 rett, *1
kast, 2 masker sammen, 3 masker
rett*, gjenta fra *-*, slutt med 1 kast,
2 rett sammen, 5 masker i
rillestrikk.
Strikk 1 pinne rett fra vrangsiden,
samtidig som det felles (1) 7 (3) 9
(1) 3 masker jevnt fordelt = (87) 91
(95) 99 (107) 115 masker.
La maskene være på pinnen til
hette.

Hette:
= (87) 91 (95) 99 (107) 115 masker.
Strikk diagram innenfor 5 masker
riller i hver side til arbeidet måler
(16) 17 (17) 18 (19) 20 cm, slutt med
helt diagram.
La maskene være på pinnen.

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr
3, og 27 masker mønster på pinne
nr 2½ = 10 cm
Bord strikket rundt:
1. og 2. omgang: Strikk rett
3. – 6. omgang: Strikk vrang
7. – 8. omgang: Strikk rett

Montering:
Mask sammen under ermene.
Mask sammen hetten.
Sy i knapper.
Tvinn en passe lang snor til å trekke
gjennom hullraden i halsen.
Lag 2 pomponger og fest en i hver
side av snoren.

Nr 12
Guttegenser
med
”Sømannsmønster”
Størrelse:
(½) 1 (2) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (53) 59 (65) 71 cm
Hel lengde: (28) 32 (37) 41 cm
Ermelengde: (17) 20 (23) 27 cm,
eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT,
ALPAKKA
SILKE,
MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Sand 2431: (150) 150 (200) 250
gram

Bord, strikket frem og tilbake:
1. pinne: (= rettsiden), strikk rett
2. og 3. pinne: Strikk vrang
4. pinne: Strikk rett
5. pinne: Strikk vrang
6. og 7. pinne: Strikk rett
8. pinne: Strikk vrang
Boblemønster:
Tell 4 pinner ned, strikk 1 rett i
neste maske 4 pinner ned, la
masken på venstre pinne gli av
pinnen.
Mønster strikket rundt:
Masketall delelig med 4.
1. - 4. omgang: Strikk glattstrikk.
5. omgang: Strikk 2 rett,
*boblemønster, 3 rett*, gjenta fra
*-* omgangen rundt, slutt med
boblemønster, 1 rett.
6. - 10. omgang: Strikk glattstrikk.
11.
omgang:
Strikk
*boblemønster, 3 rett*, gjenta fra
*-* omgangen rundt.
12. omgang: Strikk glattstrikk.
Gjenta 1. – 12. omgang.
Mønster strikket frem og tilbake,
innenfor 1 kantmaske i hver side,
som strikkes rett hele tiden.
Masketall delelig med 4 + 3.
1. - 4. pinne: Strikk 4 pinner
glattstrikk.
5. pinne: Strikk 1 kantmaske, 2
rett, *boblemønster, 3 rett*,
gjenta fra *-* pinnen ut, slutt med 1
kantmaske.
6. pinne: Strikk vrang.
7. - 10. pinne: Strikk 4 pinner
glattstrikk.
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11. pinne: Strikk 1 kantmaske,
*boblemønster, 3 rett*, gjenta fra
*-* til det gjenstår 2 masker, slutt
med boblemønster, 1 kantmaske.
12. pinne: Strikk vrang.
Gjenta 1. – 12. pinne.

For- og bakstykke:
Legg opp (144) 160 (176) 192
masker på rundpinne nr 2½. Strikk
4 cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang. Strikk bord.
Skift til rundpinne nr 3 og strikk
glattstrikk til arbeidet måler (14) 17
(19) 21 cm.
Skift til rundpinne nr 2½.
Strikk bord.
Fortsett med mønster til arbeidet
måler (15) 18 (22) 25 cm.
Fell
omgangens
første
og
midterste maske til ermehull = (71)
79 (87) 95 masker til hver del.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (71) 79 (87) 95 masker.
Strikk mønster frem og tilbake,
samtidig som det felles til
ermehull i hver side annenhver
pinne 2,2,1,1 masker = (59) 67
(75) 83 masker.
Strikk til mønsteret måler (6) 6 (7)
8 cm, slutt med 6. eller 12. pinne.
Strikk bord, og videre mønster til
ermehullet måler (11) 12 (13) 14
cm.
Sett de midterste (35) 37 (39) 41
maskene på en hjelpepinne til
nakke, og strikk hver side for seg.
Skråfell til skulder på hver pinne
fra ermesiden (4,4,4) 5,5,5 (6,6,6)
7,7,7 masker.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (71) 79 (87) 95 masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke til ermehullet måler ca
(8) 8 (9) 10 cm.
Sett de midterste (21) 23 (23) 25
maskene på en hjelpepinne til
hals, og strikk hver side for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne (3,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1 masker.
Skråfell til skulder ved samme
lengde og likt som på bakstykke.

Ermer:
Legg opp (40) 44 (48) 52 masker
på strømpepinne nr 2½. Strikk 4
cm vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske = merkemaske.
Skift til strømpepinne nr 3, strikk 1
omgang rett, samtidig som
masketallet reguleres til (43) 45
(47) 51 masker. Strikk glattstrikk,
samtidig som det økes 1 maske
på hver side av merkemaske.
Gjenta økningene hver 6. omgang
i alt (8) 9 (10) 11 ganger = (59) 63
(67) 73 masker.
Når arbeidet måler (14) 17 (20) 23
cm, skift til strømpepinne nr 2½.
Strikk bord, og videre mønster.
Tell ut fra midt på erme hvor
mønsteret skal begynne (=
boblemønster
midt
på
5.
omgang). Strikk til erme måler (17)
20 (23) 27 cm, eller ønsket lengde.
Fell første maske på omgangen,
og strikk videre frem og tilbake,
samtidig som det felles 3 masker i
begynnelsen på hver pinne til
ermehull i alt (8) 8 (9) 10 ganger i
hver side.
Fell de resterende (10) 14 (12) 12
maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Halskant:
Strikk opp ca (100) 104 (108) 112
masker på rundpinne nr 2½ rundt
halsen. Strikk 3 cm vrangbord
rundt 2 rett, 2 vrang. Strikk 7
omganger glattstrikk = rullekant.
Fell av.
Sy i ermene.

Nr 13
Genser
Størrelse:
(0-3) 6-9 (12) mnd 2 (4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (50) 56 (60) 64 (68) 72
(76) 80 cm
Hel lengde: (26) 29 (33) 36 (40) 45
(48) 52 cm
Ermelengde: (13) 18 (21) 24 (28)
31 (35) 38 cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT,
ALPAKKA
SILKE,
MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ,
sjekk
løpelengden
Tilbehør:
(3) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 0 små knapper
Garnmengde:
Lys blå 6211: (100) 100 (150) 150
(200) 200 (250) 300 gram
Støvet turkis 6543: (100) 100
(150) 150 (200) 200 (250) 300
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3½
og 4
Heklenål nr 3½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk med dobbelt
garn på pinne nr 4 = 10 cm
Hele genseren strikkes i dobbelt
garn, en tråd i hver farge.
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For- og bakstykket:
Legg opp (112) 124 (132) 140
(148) 156 (168) 176 masker med
dobbelt garn, en tråd i hver farge
på rundpinne nr 3½ og strikk (3) 3
(3) 4 (4) 4 (5) 5 cm vrangbord
rundt 2 rett, 2 vrang. Skift til
rundpinne nr 4. Strikk 1 omgang
glattstrikk og fell jevnt fordelt til
(100) 112 (120) 128 (136) 144
(152) 160 masker.
Sett et merke i hver side med (50)
56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 masker
til hver del. Strikk glattstrikk rundt
til arbeidet måler ca (17) 19 (22)
24 (29) 32 (35) 38 cm
Fell 8 masker i hver side til
ermehull (= 4 masker på hver side
av merkene) = (42) 48 (52) 56 (60)
64 (68) 72 masker til hver del.
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (28) 28 (32) 32 (36) 36
(40) 40 masker med dobbelt garn
på strømpepinne nr 3½, og strikk
(3) 3 (3) 4 (4) 4 (5) 5 cm vrangbord
rundt 2 rett, 2 vrang. Skift til
strømpepinne nr 4.
Sett et merke rundt omgangens
første
og
siste
maske
=
merkemaske. Øk 1 maske på hver
side av merke. Gjenta økingene
hver (2½) 2½ (3) 2½ (3) 2½ (2½)
2½ cm til i alt (36) 40 (44) 48 (52)
56 (60) 64 masker.
Strikk til erme måler (13) 18 (21)
24 (28) 31 (35) 38 cm, eller ønsket
lengde.
Fell 8 masker midt under erme (=
merkemaske og 3 masker på hver
side).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (140) 160 (176) 192
(208) 224 (240) 256 masker.
Sett
et
merke
ved
hver
sammenføyning. Strikk glattstrikk
rundt samtidig som det felles til
raglan ved hvert merke slik: Strikk
til 2 masker før merke, strikk 2
masker vridd rett sammen, 2 rett
sammen = 8 masker felt.
Størrelsene (0-3) 6-9 (24) mnd:

Gjenta
fellingene
annenhver
omgang i alt (12) 13 (14) ganger,
samtidig når det gjenstår 8
fellinger felles de 2 midterste
maskene på bakstykke til splitt.
Strikk frem og tilbake og fortsett
med raglanfellinger, samtidig når
det gjenstår 4 fellinger felles de 8
midterste maskene på forstykke til
hals og hver del stikkes for seg.
Fell videre annenhver pinne 2
masker
mot
hals
til
alle
raglanfellingene er felt. Fell av.
Strikk den andre delen på samme
måte men speilvendt.
Størrelsene 2 (4) 6 (8) 10 år:
Gjenta
fellingene
annenhver
omgang i alt 15 (17) 19 (20) 22
ganger, samtidig når det gjenstår
5 (5) 6 (6) 6 fellinger, felles de
midterste 10 (10) 12 (12) 14
maskene på forstykke til hals.
Strikk frem og tilbake i glattstrikk
og fell 2 masker i begynnelsen av
hver pinne og fortsett med
raglanfellingene der det er mulig.
Fell av.
Montering:
Størrelse (0-3) 6-9 (12) mnd:
Halskant: Strikk opp ca (74) 74
(78) masker, 1 maske i hver
maske men hopp over hver 4.
maske på rundpinne nr 3½.
Strikk 3 cm vrangbord frem og
tilbake 2 vrang, *2 rett, 2 vrang*,
gjenta fra *-*. Fell av i vrangbord.
Splitt:
Hekle 1 rad fm langs splitten
samtidig som det lages 3 lm
hemper jevnt fordelt i den ene
side. Sy i knapper.
Størrelsene 2 (4) 6 (8) 10 år:
Halskant: Strikk opp ca (80) 84
(88) 92 (96) masker, 1 maske i
hver maske men hopp over hver 4.
maske på rundpinne nr 3½.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 2 rett,
2 vrang. Fell av i vrangbord.
Sy sammen under ermene.

Lue

Nr 14

Størrelse:
(½) 1-2 (4-6) 8-10 år

Jakke med fletter

Garnmengde:
Grå 6071: (50) 50 (50) 100 gram
Lys grå 5830: (50) 50 (50) 100
gram
Maisgul 2015: 50 gram til dusk

Legg opp (80) 84 (92) 96 masker
med en tråd i hver farge (grå og
lysgrå) på rundpinne nr 3½ og
strikk (4) 5 (6) 6 cm vrangbord
rundt 2 rett, 2 vrang. Skift til
rundpinne nr 4 og strikk glattstrikk
til arbeidet måler (18) 20 (22) 24
cm, samtidig som det på siste
omgang felles jevnt fordelt til (80)
80 (90) 90 masker.
Sett (8) 8 (9) 9 merker jevnt
fordelt.
Strikk 2 masker rett sammen før
merkene.
Strikk 2 omganger uten felling.
Strikk 2 masker rett sammen etter
merkene.
Gjenta
fellingene
annenhver
omgang 2 ganger, videre hver
omgang til det gjenstår (16) 16
(18) 18 masker.
Klipp av garnet og trekk tråden
gjennom maskene, og fest den
godt.
Lag en passe stor dusk ((4) 4 (5) 6
cm diameter) med maisgul og sy
den fast i toppen av luen.

Størrelse:
(0-3) 6-9 måneder (1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (48) 54 (60) 62 (64) cm
Hel lengde: (26) 29 (33) 38 (42)
cm
Ermelengde: (13) 17 (21) 25 (28)
cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT,
ALPAKKA
SILKE,
MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Lys grå 5830: (100) 150 (150) 200
(250) gram
Tilbehør:
(5) 5 (6) 6 (7) knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk og 32
masker mønster på pinne nr 3 =
10 cm
Første og siste maske er
kantmaske og strikkes hele
tiden rett

For- og bakstykke:
Legg opp (145) 163 (181) 187
(193) masker på rundpinne nr 2½,
og strikk (3) 3 (4) 5 (5) cm
vrangbord frem og tilbake slik: 1
kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1
vrang*, gjenta fra *-* pinnen ut,
slutt med 1 kantmaske.
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Skift til rundpinne nr 3 og strikk 1
pinne glattstrikk, samtidig som det
felles (15) 17 (19) 19 (19) masker
jevnt fordelt = (130) 146 (162) 168
(174) masker.
Sett et merke i hver side med (32)
36 (40) 42 (44) masker til hvert
forstykke, og (66) 74 (82) 84 (86)
masker til bakstykke. Sett et
merke rundt de midterste 20
maskene på bakstykke.
Strikk med denne inndeling: Strikk
glattstrikk til de midterste 20
maskene, strikk diagram A, strikk
glattstrikk pinnen ut.
Strikk til arbeidet måler (18) 19
(22) 26 (29) cm.
Fell 6 masker i hver side til
ermehull (= 3 masker på hver side
av sidemerkene).
OBS! Pass på at pinnen med
flettevridning kommer på rettsiden.
Legg arbeidet til side og strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp (44) 46 (48) 50 (52)
masker på strømpepinne nr 2½,
og strikk (3) 3 (4) 5 (5) cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til strømpepinne nr 3 og strikk
1 omgang glattstrikk, samtidig
som det felles 4 masker jevnt
fordelt = (40) 42 (44) 46 (48)
masker.
Sett et merke rundt første og siste
maske, og rundt de midterste 16
maskene. Strikk glattstrikk, og
diagram B over de avmerkede 16
maskene.
Når arbeidet måler (4) 4 (5) 5 (6)
cm økes det 1 maske på hver side
av merke under ermet. Gjenta
økningene hver (3.) 3. (2½.) 2½.
(2½.) cm til i alt (52) 56 (60) 64
(68) masker.

Strikk til arbeidet måler (13) 17
(21) 25 (28) cm, eller ønsket
lengde.
Fell 6 masker midt under ermet
(merkemaskene + 2 masker på
hver side).
OBS! Pass på at pinnen med
flettevridning kommer på rettsiden.
Legg arbeidet til side, og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke på rundpinne nr 3 =
(210) 234 (258) 272 (286) masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning = 4 merker.
Strikk glattstrikk og diagram som
før, og fell samtidig til raglan ved
hvert merke fra rettsiden slik:
Strikk til 2 masker før merke, 2 rett
sammen, ta 1 maske løs av, 1 rett,
trekk den løse masken over = 8
masker felt.
Gjenta fellingen i alt (11) 13 (16)
18 (20) ganger.
Fortsett med raglanfellingene og
fell samtidig de ytterste (4) 6 (8) 8
(8) maskene i hver side mot
forkant til hals. Fell videre 2
masker i begynnelsen av hver
pinne til hals til det er felt raglan i
alt (15) 17 (19) 21 (23) ganger på
bakstykke.
Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Knappekant:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne langs venstre
forstykke jente/høyre forstykke
gutt på rundpinne nr 2½.
Masketallet må være delelig med
2+1, ca (73) 81 (91) 105 (115)
masker.
Strikk 2 cm vrangbord frem og
tilbake som nede på jakken.
Fell av i vrangbord.
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Knapphullskant:
Strikk den andre forkanten på
samme måte, men etter 1 cm
strikkes (5) 5 (6) 6 (7) knapphull
jevnt fordelt. Det nederste ca 1 cm
fra kanten,
det
øverste
i
halskanten som strikkes til slutt.
Knapphull:
Fell 2 masker som legges opp
igjen på neste pinne.
Halskant:
Strikk opp masker langs halsen
som på forstykkene ca (85) 89
(93) 95 (97) masker. Masketallet
må være delelig med 2+1.
Strikk 2 cm vrangbord som på
forstykkene, men husk det siste
knapphullet etter 1 cm. Fell av i
vrangbord.
Sy i knapper.

Romper med fletter
Størrelse:
(0-3) 6-9 måneder (1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (44) 49 (52) 55 (59) cm
Hel lengde: (27) 29 (32) 35 (40)
cm + seler
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garnmengde:
Støvet turkis 6543: (100) 100
(150) 150 (200) gram
Tilbehør:
4 treknapper

Bakstykke:
Legg opp (22) 22 (22) 24 (24)
masker på rundpinne nr 3, og
strikk glattstrikk frem og tilbake til
arbeidet måler (3) 3 (4) 5 (5) cm.
Fortsett med glattstrikk, samtidig
som det legges opp 3 masker i
slutten av hver pinne i alt (8) 9 (10)
11 (12) ganger i hver side = (70)
76 (82) 90 (96) masker.
Sett maskene på en hjelpepinne.

Forstykke:
Legg opp (22) 22 (22) 24 (24)
masker. Strikk diagram over de
midterste 20 maskene, samtidig
som det legges opp 3 nye masker
i slutten av hver pinne i alt (8) 9
(10) 11 (12) ganger i hver side =
(70) 76 (82) 90 (96) masker. De
nye maskene strikkes i glattstrikk
etter hvert.

For- og bakstykke:
Sett alle maskene inn på samme
rundpinne nr 3 = (140) 152 (164)
180 (192) masker.
Sett et merke i hver side med (70)
76 (82) 90 (96) masker til hver del.
Fortsett
med
diagram
og
glattstrikk som før til arbeidet
måler (6) 6 (7) 7 (8) cm, målt midt
foran.
Fell 1 maske på hver side av
merkene ved å strikke 2 rett
sammen etter hvert merke og 2
vridd rett sammen før hvert merke
= 4 masker felt.
Gjenta fellingene hver (4.) 4½. (4.)
3½. (3½.) cm i alt (5) 5 (6) 8 (8)
ganger = (120) 132 (140) 148
(160) masker.
Strikk til arbeidet måler ca (23) 25
(27) 30 (34) cm målt midt foran,
slutt med siste omgang i
diagrammet.
Skift til pinne nr 2½ og strikk (4) 4
(5) 5 (6) cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Montering:
Sy sammen i skrittet.

Benkant:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne på strømpepinne
nr 2½ rundt benet, ca (78) 82 (86)
90 (94) masker. Masketallet må
være delelig med 2.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Strikk den andre benkanten på
samme måte.
Seler:
Legg opp 11 masker på pinne nr
2½ og strikk (20) 22 (24) 26 (27)
cm vrangbord, eller ønsket lengde
frem og tilbake slik: 1 kantmaske,
1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta
fra *-* slutt med 1 kantmaske,
samtidig som det strikkes 2
knapphull fra rettsiden. Et når
arbeidet måler (17) 19 (21) 23 (24)
cm, og et når arbeidet måler (19)
21 (23) 25 (26) cm.
Knapphull: Strikk 4 masker, 2
rett/vrang sammen, 1 kast, strikk
pinnen ut.
Fell av i vrangbord.
Sy selene til på bakstykke fra midt
bak og ut til sidene.
Sy i knappene på forstykke, se
foto.

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

Nr 15

For- og bakstykket:
Legg opp (98) 110 (118) 122 (126)
130 masker med dobbelt garn på
rundpinne nr 3½ og strikk (3) 3 (3)
5 (5) 5 pinner rett (1. pinne
vrangsiden) frem og tilbake (=
rillestrikk).
Sett et merke i hver side med (24)
27 (29) 30 (31) 32 masker til hvert
forstykke, og (50) 56 (60) 62 (64)
66 masker til bakstykket.
Skift til rundpinne nr 4 og strikk
glattstrikk innenfor 1 kantmaske i
hver side.
Strikk til arbeidet måler ca (17) 19
(21) 24 (26) 28 cm.
Fell 6 masker i hver side til
ermehull (= 3 masker på hver side
av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.

Jakke
hette

med

fletter

og

Størrelse:
(0-3) 6-9 (12) mnd 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (50) 56 (60) 62 (64) 66
cm
Hel lengde: (26) 29 (32) 36 (39) 42
cm
Ermelengde: (13) 18 (21) 24 (27)
30 cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
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Garnmengde:
Antrasitt 6052: (250) 300 (300)
350 (400) 400 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3½
og 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Tilbehør:
(5) 5 (6) 6 (7) 7 knapper
Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk og 28
masker mønster med dobbelt garn
på pinne nr 4 = 10 cm
Rillestrikk:
Strikk alle pinner rett
1 rille = 2 pinner rett
Hele jakken strikkes i dobbelt
garn

Ermer:
Legg opp (28) 30 (32) 34 (34) 36
masker på rundpinne nr 3½, og
strikk (3) 3 (3) 5 (5) 5 pinner rett
frem og tilbake (= rillestrikk). Skift
til strømpepinne nr 4 og strikk
glattstrikk rundt samtidig som det
økes 1 maske på hver side av
omgangens første maske. Gjenta
økingene hver 3. cm til i alt (36) 40
(44) 48 (52) 56 masker.
Strikk til erme måler (13) 18 (21)
24 (27) 30 cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 masker midt under erme til
ermehull.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (146) 166 (182) 194
(206) 218 masker.
Sett
et
merke
ved
hver
sammenføyning. Strikk glattstrikk
frem og tilbake samtidig som det
på 4. pinne felles 16 masker jevnt
fordelt = (130) 150 (166) 178 (190)
202 masker. Fell av.
Flette på tvers
Legg opp (18) 18 (18) 23 (23) 23
masker på pinne nr 4.
Strikk 1 kantmaske, 1 rett, *4
vrang, 1 rett*, gjenta fra *-* slutt
med 1 kantmaske.
Strikk diagram frem og tilbake
samtidig som det strikkes med
forkortede rekker hver 10. pinne
slik: Strikk til det gjenstår 2 masker
vend. Strikk på denne måten til
arbeidet måler (64) 74 (82) 87 (92)
99 cm i den lengste siden.
Fell av.
Sy fletten til for og bakstykke
(lengste side).
Strikk opp ca (122) 142 (158) 170
(180)
194
masker
langs
flettekanten. Strikk en pinne
glattstrikk samtidig som det felles
(56) 56 (56) 72 (72) 72 masker
jevnt fordelt = (66) 86 (102) 98
(108) 122 masker.
Strikk 2 pinner frem og tilbake i
glattstrikk innen for 1 kantmaske i
hver side. Fell 8 masker jevnt
fordelt på neste pinne.
Størrelse (0-3) måneder la
maskene være på pinnen.

Gjenta fellingene annenhver pinne
i alt (0) 3 (4) 4 (5) 6 ganger = (58)
62 (70) 66 (68) 74 masker. Strikk 1
pinne og fell jevnt fordelt til (58) 60
62 (64) 68 (72) masker.
Hette:
Strikk 8 pinner glattstrikk frem og
tilbake, innenfor 1 kantmaske i
hver side. Øk 8 masker jevnt
fordelt på neste pinne.
Sett et merke rundt 2 masker midt
bak = merkemaske. Øk 1 maske
på hver side av merkemasken på
neste pinne. Gjenta økingene hver
8. pinne hele arbeidet. Strikk til
hetten måler (20) 21 (22) 24 (25)
26 cm.
Fordel maskene på 2 pinner. Legg
arbeidets rettside mot rettside og
strikk 1. maske på hver pinne rett
sammen fra vrangsiden, samtidig
som det felles av.
Montering:
Sy sammen midt under ermene og
kanten nede på erme.
Forkanter:
Strikk opp 1 maske i hver maske/
pinne på pinne nr 4 langs
forkantene og rundt hetten. Strikk
3 pinner rett frem og tilbake
samtidig som det på 1. pinne
strikkes (5) 5 (6) 6 (7) 7 knapphull
på venstre side gutt og høyre side
jente.
Det øverste midt i halsen, det
nederste 2 cm fra oppleggskanten,
de resterende jevnt fordelt.
Knapphull: Fell 1 maske som
legges opp igjen på neste pinne.
Fell av slik at kanten er passe
stram.
Sy i knapper.
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Nr 16
Lue i patentstrikk
Størrelse:
(0-3) 6-9 (12) 24 mnd
Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT,
ALPAKKA
SILKE,
MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Lys grå 5830: (50) 100 (100) 150
gram
Tilbehør:
1 knapp
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2½ og 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
22 masker helpatent på pinne nr 3
= 10 cm
Helpatent:
1 pinne: 1 kantmaske, *1 vrang, 1
rett i underliggende maske*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 kantmaske.
Gjenta 1. pinne.

Legg opp (20) 24 (28) 30 masker
på strømpepinne nr 2½ og strikk 2
cm vrangbord frem og tilbake 1
rett, 1 vrang.
Skift til strømpepinne nr 3 og strikk
1 pinne rett fra rettsiden.
Strikk helpatent, samtidig på 1.
pinne økes det 1 maske på høyre
side (ansiktsiden) hver (2.) 2. (4.)
4. pinne i alt (6) 8 (8) 10 ganger =
(26) 32 (36) 40 masker.
Fortsett med helpatent til arbeidet
måler (6) 8 (10) 12 cm.
Sett maskene på en hjelpepinne
og strikk 1 del til på samme
måte, men speilvendt.
Sett alt inn på samme
rundpinne, legg opp (16) 18 (20)

20 nye masker foran (mellom de 2
delene) = (68) 82 (92) 100
masker.
Strikk helpatent frem og tilbake
ytterligere (5) 6 (7) 7 cm. Deretter
(1) 2 (2) 2 cm vrangbord 1 rett, 1
vrang.
Fell slik: *Strikk 2 rett sammen ut
pinnen (slutt med 3 rett sammen
hvis 3 masker gjenstår på pinnen).
Strikk vrang tilbake*. Gjenta fra *-*
til det gjenstår (4) 5 (5) 6 masker.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene og fest godt.
Montering:
Sy luen sammen midt bak.
Strikk opp ca (57) 67 (77) 87
masker
langs
luekanten.
Masketallet må være delelig med
2+1. Strikk 2 cm vrangbord 1 rett,
1 vrang. Fell av med rette og
vrange masker.
Hakebånd:
Legg opp 8 masker på rundpinne
nr 3 og strikk vrangbord frem og
tilbake til arbeidet måler (7) 8 (8) 9
cm, 1 rett, 1 vrang. Lag et
knapphull slik: Strikk 1 rett, 1
vrang, 1 rett, fell 2 masker som
legges opp igjen på neste pinne, 1
vrang, 1 rett, 1 vrang. Strikk
ytterligere 1 cm vrangbord. Fell av.
Sy båndet fast under luekanten.
Sy i knapp.
Lag en dusk og sy fast i toppen.
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