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Oppskrifter selges kun med garn fra SandnesGarn.

Alle oppskriftene i heftet er laget til Baby-born dukke, eller dukke i tilsvarende
størrelse.
Dukkens mål:

Brystvidde: 28 cm
Hodevidde: 33 cm
Hel lengde, fra isse til såle: ca 43-44 cm

Nr 1
Heklet rosa sett
Garn:
Mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde til kjole, skaut,
sko og veske:
Rosa 4502: 100 gram
Tilbehør:
1 knapp til kjolen, 2 små knapper
til skoene
1 rør rosa perler 6 mm
Veiledende pinner:
Heklenål 2,5
Heklefasthet:
24 st = 10 cm

Kjole:

Legg opp 170 lm. Begynn i 3. lm
(= 1. st) fra nålen og hekle 1 st i
hver av de 2 neste lm, hopp over
2 lm, *hekle 1 st i hver av de 5
neste lm, hopp over 2 lm*
Gjenta fra *-* hele omgangen.
Fortsett slik ut omg og avslutt
med 2 st, 1 kjm i 3. lm = 120 st.
Alle omganger begynner nå med
3 lm (= 1. st), 1 st i andre st. Og
avslutter med 1 kjm i 3. lm fra
begynnelsen av omgangen
2. omg: 1 st i hver st hele omg
3., 4. og 5. omg: som 2. omg
6. omg: 3 st, en i hver av de 3
første st, hopp over 1 m, *1 st i
hver av de 5 neste st, hopp over
1 m*. Gjenta fra *-* hele
omgangen. Avslutt med 2 st, 1
kjm i 3. lm = 100 st (denne
omgangen gir hullmønster og
felling samtidig).
7., 8., 9., 10. omg: som 2. omg.
11. omg: som 6. omg.= 83 st.
12., 13., 14., 15. omg: Som 2.
omg
16. omg: Som 11. omg. = 70 st.

Fortsett med rad 2 og 70 st til
arbeidet måler ca 16 cm.
Neste omgang hekles slik: 4 st,
*hopp over 1 st, 5 st*. Gjenta fra
*-* hele omg (= 60 st)
Hekle en omgang til med st
samtidig som det felles 4 st jevnt
fordelt = 56 st. Nå er skjørtet
ferdig. Ta av tråden.
Forstykket: Sett ett merke
mellom 28. og 29. st = midt
foran. Tell 9 st tilbake og begynn
her.
1. rad: Fest tråden med 1 kjm og
hekle 18 st (begynn raden med 3
lm = 1. st).
2. og 3. rad: Vend. Hekle 1 st i
hver st.
4. rad: Vend. 1 kjm i 1. st, 4 st,
hopp over 1 m, 5 st, hopp over 1
m, 5 st (= 15 st).
Nå hekles nakkestropper. Begynn
der tråden er og hekle 25 lm,
vend, hekle 1 st i hver lm tilbake
til forstykket, fortsett å hekle
over forstykket slik: Hekle 1 st i
1. st hopp over 1 m, 5 st, hopp
over 1 m, 1 st i siste st. Fortsett
med å hekle nakkestropp til
andre siden herfra. Hekle 25 lm
vend og hekle staver tilbake til
forstykket. Avslutt med 1 kjm i
samme maske som første st på
forstykket. Klipp av tråden.
Kant: Begynn midt bak oppe på
skjørtet. Fest tråden med 1 kjm.
Hekle *1 fm, 3 lm, 1 st i samme
m som fm, hopp over 2-3 m*.
Gjenta fra *-* og hekle rundt
skjørtet, opp langs forstykket,
videre rundt stroppen, lag ett
knapphull i enden på stroppen
ved å hekle 4 lm her, fortsett
med kanten på forstykket, neste
stropp (husk knapphull), ned
langs forstykket og på resten av
skjørtet. Avslutt med 1 kjm i
første lm. Pass på at kanten blir
passe stram, reguler ved å hoppe
over 2 eller 3 m.
Hekle samme kant nederst på
kjolen.
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Sy på perler i hvert ”hull” langs
hele kjolens nederkant, samt alle
”hull” på kjolens forside.

Skaut:

Legg opp 77 lm. Begynn i 3. lm
fra nålen og hekle 4 st, hopp
over 1 lm,*5 st, hopp over 1
lm*. Gjenta fra * til * ut raden.
(=hullmønster). Vend.
2. omg.: Begynn med 1 kjm i 1.
st, 3 lm (=1. st) 1 st i hver st
hele raden unntatt den siste st
(=2 m felt). Fortsett å hekle
staver frem og tilbake og fell 1 m
i hver side på hver rad. Hver 5.
rad hekles i hullmønster og de 4
radene mellom hekles i staver.
Hekle til det gjenstår 3 m.
Hekle kant rundt hele skautet
som på kjolen.
Hekle en knyttesnor av lm i de to
hjørnene
på
skautet.
Bruk
dobbelt garn, fest tråden med 1
kjm og hekle til snoren måler ca
22 cm.
Sy på perler langs kanten foran
og nede i spissen bak.

Sko:

Legg opp 29 lm med dobbelt
garn. Slipp den ene tråden og
fortsett med enkelt garn.
1. rad: 1 lm, 1 fm i hver av de
14 neste lm, 3 fm i neste m, 14
fm. Vend.
2. rad: 1 lm, 14 fm, 2 fm i neste
m, 1 fm, 2 fm i neste m, 14 fm.
Vend.
3. rad: 1 lm, 14 fm, 2 fm i neste
m, 3 fm, 2 fm i neste m, 14 fm.
Vend.
4. rad: 1 lm, 14 fm, 2 fm i neste
m, 5 fm, 2 fm i neste m, 14 fm.
Vend.
5. rad: 1 lm, 14 fm, hopp over 1
m, 7 fm, hopp over 1 m, 14 fm.
Vend.
6. rad: 1 lm, 14 fm, hopp over 1
m, 5 fm, hopp over 1 m, 14 fm.
Vend.

7. rad: 1 lm, 14 fm, hopp over 1
m, 3 fm, hopp over 1 m, 14 fm.
Vend.
Klipp av tråden og sy sammen
midt bak og under skoen.
Stikk heklenålen i 8. m fra
sømmen midt bak og hekle 20
lm. Vend og begynn i 10. lm fra
nålen (=knapphull) og hekle 1 fm
i hver lm tilbake. Fest tråden. Sy
i en knapp på motsatt side.
Lag en sko til, men med remmen
på motsatt side (= en høyre og
en venstre sko).

Veske:

Legg opp 4 lm og ta sammen til
en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 12 fm i ringen.
Avslutt med 1 kjm i første fm.
2. omg: Hekle 2 st i hver fm =
24 st.
3. omg: Hekle *2 st i første st, 1
st i neste st*. Gjenta fra *-* hele
omgangen = 36 st.
4.,5.,6. omg: Hekle 1 st i hver st.
7. omg: Hekle hullmønster (5 st,
hopp over 1 m) hele omgangen.
Hekle kant som på kjolen.
Hank: Hekles med dobbelt garn.
Fest tråden med 1 kjm i ene
siden. Hekle ca 11 cm lm. Klipp
av tråden og sy den fast i
motsatt side.
Sy på små perler i hullene i
hullmønster.

Nr 2
Tovet
vest,
leggvarmere

lue

og

Garn:
Tove (100 % ren ny ull. 50 gram
= ca 160 m)
Garnmengde:
Brun 2652: 100 gram
Natur 1012: 50 gram
Tilbehør:
4
små
trykknapper
leggvarmerne

til

Veiledende pinner:
Nr 4
Heklenål nr 4

Vest

Legg opp 64 m og strikk
glattstrikk frem og tilbake. Øk 1

m i hver side annenhver p til det
er 78 m på p. Fortsett med
glattstrikk uten økning til arb
måler 12 cm. Del arb opp i forog bakstk slik: strikk 17 m (=
halve forstk), fell 6, strikk 32 m
(=bakstk), fell 6 m, strikk de
siste 17 m (= halve forstk). Hver
del strikkes videre hver for seg.
Venstre forstk: Fell videre ved
ermehullet 1 m 2 ganger. Start
halsfelling når ermefellingen er
ferdig ved å felle 1 m 8 ganger
ved halssiden (= 7 m igjen til
skulder). Fell av når ermehullet
måler 9 cm.
Høyre forstk.: Strikkes som
venstre
med
fellingene
på
motsatt side.
Bakstk.:
Fell
videre
ved
ermehullene 1 m 3 ganger i hver
side (= 26 m igjen). Strikk videre
i glattstrikk til ermehullet måler
ca 8 cm. Fell de midterste 8 m til
nakke og strikk hver side ferdig
for seg. Fell videre mot nakken 1
m 2 ganger. Fell av når bakstk
har samme lengde som forstk.

Øreklaffer: Legg opp 3 m og
strikk glattstrikk frem og tilbake.
Øk 1 m i hver side annenhver p
til det er 13 m på p. Strikk 3 omg
uten økning og fell av. Strikk en
øreklaff til. Sy klaffene fast til
luen med ca 6 cm mellom (midt
bak).
Hekle en omg fm rundt hele luen
(også øreklaffene) med natur, og
knyt på frynser som på vesten.
Toves som forklart over.

Montering:
Sy
sammen
skuldrene. Hekle 1 omg fm med
natur og heklenål 4 rundt hele
vesten og rundt ermehullene.
Klipp frynser (2 tråder i hver
frynse) med god lengde og knyt
en frynse i hver fm rundt alle
sidene på vesten samt rundt
ermehullene. Klipp frynsene til ca
3 cm lengde.
Toving: I vaskemaskin på 40o
finvask. Tov om nødvendig en
gang til for å få riktig størrelse.

Når leggvarmerne er tørre, syes
2 trykknapper i fronten på hver
leggvarmer, slik at den kortsiden
med frynser kommer oppå den
andre.

Lue

Legg opp 60 m og strikk
glattstrikk rundt på liten rundp
eller strømpep. Strikk til arb
måler 8 cm. På neste omg felles
det slik: strikk *13 rett, 2 r sm*,
gjenta fra * til * ut omg (=4 m
felt). Strikk 1 omg uten felling.
På neste p felles som før, men
med en maske mindre mellom
hver felling. Fortsett slik med
felling på annenhver omg til det
gjenstår 40 m. Strikk 2 m r
sammen ut omg (= 20 m). Strikk
1 omg uten felling, klipp tråden
med litt ekstra lengde og trekk
gjennom de gjenværende m.
Stram godt og fest.
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Leggvarmere

Legg opp 16 m og strikk
glattstrikk frem og tilbake. Øk 1
m i hver side annenhver omg til
det er 24 m på p. Strikk videre
uten økning til arb måler 9 cm.
Fell av. Strikk en leggvarmer til.
Hekle 1 omg fm rundt hele
leggvarmeren med natur. Knyt
frynser
på
leggvarmerens
øverste
og
nederste
kant
(langsidene), samt den ene
kortsiden (fronten). Toves som
forklart over.

Lilla tights og genser
Garn:
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50
gram = ca 160 m)
Garnmengde:
Lilla 5226: 100 gram
Tilbehør:
3 små trykknapper til genseren
Tynn elastikk til buksen
Veiledende pinner:
Nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm

Tights:

Buksen strikkes i ribb 2 r, 2 vr.
Start øverst i livet og legg opp 88
m. Strikk rundt i ribb til arb
måler ca 1 ½ cm. Strikk 1 omg
vr til brettekant. Fortsett med
ribb ytterligere 2 cm. Sett et

merke ved omg beg (=midt bak)
og etter 44 m (=midt foran). Lag
buksen høyere bak, slik: Strikk 4
m (fremdeles i ribb), vend, ta 1
m løst av og stram denne. Strikk
til 4 m forbi merket midt bak,
vend og strikk til 8 m forbi
merket. Fortsett slik til det er
vendt 3 ganger på hver side av
merket midt bak. Fortsett rundt
over alle maskene til arb fra
brettekanten måler 8 cm midt
foran.
Det skal nå økes til kile foran og
bak, slik: Øk 1 m på hver side av
merket både foran og bak på
annenhver omg i alt 4 ganger (=
104 m).
Del arbeidet i to ved merkene og
strikk hvert ben videre for seg.
Sett et merke på innsiden av
benet og fell 1 m på hver side av
merket hver 4. omg til det
gjenstår 36 m. Strikk til benet
måler 12 cm fra delingen. Fell
av. Strikk det andre benet på
samme måte. Brett inn kanten i
livet og sy til på vrangen. La det
stå åpent noen cm og sett i
elastikk.

Genser:

Legg opp 90 m. Strikk 2 rett 2
vrang frem og tilbake. Begynn og
avslutt omg med 2 rett (=
kantmasker bak på ryggen).
Strikk til arb måler ca 8 cm og
fell til ermehull slik; Strikk 20 m
(=halve bakstk), fell 6, strikk 38
m (=forstk), fell 6 m, strikk de
siste 20 m (= halve bakstk).
Hver del strikkes videre hver for
seg.
Høyre bakstykke: Fell videre på
ermesiden 1 m 2 ganger. Strikk
videre til arb måler 5 ½ cm fra
delingen. Fell 6 m mot nakken.
Fell videre mot nakken 1, 1 m (=
10 m til skulder). Fell av med
rette og vrange masker på neste
rettpinne.
Venstre bakstykke: Strikkes som
høyre, men med fellingene på
motsatt side.
Forstykket: Fell mot ermehullene
1 m 2 ganger. Strikk til arb fra
delingen måler 4 cm. Fell de
midterste 8 m til hals. Hver del
strikkes videre for seg. Fell
videre mot halssiden 1 m 3
ganger. Når forstykket er like

langt som bakstykket felles det
av.
Ermer:
Legg opp 32 m. Strikk 2 r 2 vr
rundt og sett et merke ved omg
begynnelse (=midt under ermet).
Øk 1 m på hver side av merket
hver 4. omg (de økte maskene
strikkes i ribbestrikk) til det er 44
m. Når ermet måler 9 cm felles
det 3 m før merket og 3 m etter
merket og resten av ermet
strikkes
frem
og
tilbake
(ermetopp). Fell videre 1 m 2
ganger i hver side. Strikk 2 p til
og fell av med rette og vrange
masker. Strikk et erme til.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene.
Plukk
opp
m
langs
hele
halsåpningen og strikk 2 r 2 vr ca
1 cm. Fell av med rette og
vrange masker.
Sy i trykknapper bak.

Strømper

Garnmengde:
Svart 1099: 50 gram
Legg opp 26 m på p nr 3 og
strikk ribb 1 rett, 1 vrang rundt
ca 8-9 cm. Strikk 2 rett sammen
omg rundt, trekk resten av m
sammen og fest tråden godt.

Nr 3
Turkis tovet dress
Garn:
Tove (100 % ull. 50 gram = ca
160 meter)
Garnmengde:
Turkis 6426: 150 gram
Sko: petrol 6872: 50 gram
Veiledende pinner:
Nr 3 ½. Heklenål nr 2 ½ .
Tilbehør:
15 cm lang glidelås
Strikkefasthet:
24 masker glattstrikk på pinne nr
3 ½ = 10 cm i bredden.
3

Begynn øverst i halsen med
kraven. Legg opp 72 masker på
pinne nr 3 og strikk rillestrikk
fram og tilbake. Etter 1 ½ cm
felles 10 masker jevnt fordelt.
Strikk 1 ½ cm til og fell igjen 10
masker jevnt fordelt = 52
masker.
Strikk nå 2 pinner rett meget
stramt, og på siste pinne økes 8
masker jevnt fordelt til 60
masker.
Del arbeidet inn slik: 10 rett (=
forstykke) - 1 kast, 1 rett, 1 kast
- 8 rett (= erme) - 1 kast, 1 rett,
1 kast - 20 rett (= bakstykket) 1 kast, 1 rett, 1 kast - 8 rett (=
erme) - 1 kast, 1 rett, 1 kast 10 rett (= forstykke). Det er
øket 8 masker på denne pinnen, i
alt 68 masker. Strikk vrangt
tilbake på vrangen.
Neste pinne: 11 rett - 1 kast, 1
rett, 1 kast - 10 rett - 1 kast, 1
rett, 1 kast . 22 rett - 1 kast, 1
rett, 1 kast - 10 rett - 1 kast, 1
rett, 1 kast - 11 rett = 76
masker. Strikk vrangt tilbake på
vrangen.
Fortsett å øke annenhver pinne
med 1 kast på hver side av
merkemasken i hvert hjørne i alt
12 ganger = 156 masker. Strikk
1 pinne vrangt etter siste øking.
Del arbeidet inn slik: Strikk 22
rett - sett de neste 34 maskene
på en hjelpetråd (= ermet) - legg
opp 8 nye masker under ermet strikk 44 rett - sett de neste 34
maskene på en hjelpetråd - legg
opp 8 masker under ermet strikk de siste 22 maskene = 104
masker rundt brystet. Fortsett
fram og tilbake over disse
maskene.
Når arbeidet fra opplegget under
ermene måler 3 cm, settes et
trådmerke rundt de 2 midterste
maskene (midt bak) = 51
masker på hver side av disse.
Strikk buksen høyere bak slik:
Begynn 5 masker før merket bak
og strikk 12 masker, vend og
strikk 17 masker, vend og strikk
22 masker. Strikk 5 masker mer
for hver gang i alt 3 ganger på
hver side av merket. Fortsett
over alle maskene igjen til
dressen fra opplegget under
ermet måler 10 cm. Fortsett
rundt herfra i ytterligere 2 cm.
Sett en merketråd rundt de 2
maskene midt foran. Nå økes 1

maske på hver side av de 2
merkemaskene både midt foran
og midt bak annenhver omgang i
alt 5 ganger = 124 masker. Del
arbeidet på midten med 62
masker til hvert ben og strikk
hvert
ben
for
seg
på
strømpepinner nr 3 ½.
Fell 2 masker på innsiden av
benet annenhver omgang 4
ganger, deretter hver 4. omgang
til 52 masker står igjen. Når
benet fra skrittet måler ca 14
cm, strikkes 2 rett sammen
omgangen rundt = 26 masker.
Strikk 1 ½ cm glattstrikk og fell
av.
Ermene:
Begynn midt under ermet og ta
opp 4 nye
masker langs de
opplagte maskene + de 34
maskene på hjelpetråd + 4 nye
under ermet = 42 masker. Strikk
glattstrikk rundt og fell 2 masker
på undersiden hver 1 ½ cm til
ermet måler 9 ½ cm. Fell jevnt
fordelt til 20 masker og strikk 1
½ cm glattstrikk. Fell av.
Strikk det andre ermet ferdig på
samme måte.
Montering:
Begynn nederst i splitten foran
og hekle 1 rad fastmasker langs
hele forstykket, rundt kraven og
ned langs det andre forstykket.
Pass på at denne kanten blir
passe, hverken for løse eller for
stram.
NB: Glidelåsen sys i etter at
dressen er tovet.

Hjelm

Legg opp 99 masker på pinne nr
3 ½ og strikk 1 pinne rett.
Fortsett med økinger/fellinger
slik:
1. pinne: Strikk 1 rett forfra, 1
rett bakfra i første maske - 16
rett - strikk 3 vridd rett sammen
- 16 rett - i neste maske strikkes
1 rett, 1 kast, 1 rett - 11 rett - 3
vridd rett sammen - 11 rett - i
neste maske strikkes 1 rett, 1
kast, 1 rett - 16 rett - 3 vridd
rett sammen - 16 rett - i siste
maske strikkes 1 rett forfra, 1
rett bakfra.
2. pinne: Alle masker strikkes
vrangt.
Gjenta disse 2 pinnene.

Når arbeidet langs fellingen midt
foran måler 12 ½ cm, felles av.
Sy baksømmen. Fra vrangen
brettes
i
toppen
langs
økingen/fellingen og det sys
sammen slik at det dannes en
stjerne.
Tvinn eller hekle 2 snorer, hver
på ca 30 cm, og sy fast i hver
klaff.
Toving:
Plaggene toves i maskin på 40 60
grader
med
vanlig
vaskepulver.
Sy glidelås i dressen for hånd.

Nr 3

Tovede sko

Teppe

Legg opp 24 m på p nr 3 ½ og
strikk 2 riller fram og tilbake.
Fortsett over de midterste 10 m
og strikk ca 4 cm glattstrikk.
Strikk igjen over de avsatte 7 m i
siden, plukk opp 7 m langs det
midterste stykket, strikk over de
midterste 10 m, plukk opp 7 m
langs den andre siden av det
midterste
stykket
og
strikk
tilslutt over de siste avsatte 7 m
= 38 m til sammen. Strikk 1 rille.
Start så fellingen til tå fra retten
slik: strikk 14 m rett, 2 rett
sammen, 6 rett (midt foran), 2
rett sammen, 14 m rett. Fell midt
foran annenhver p på denne
måten, men med 2 m mindre
mellom fellingene til det ikke
gjenstår
noen
m
mellom
fellingene. Samtidig med siste
felling felles også en m i beg og
slutten av p.
Strikk 1 p rett fra vrangen, fell
av.
Strikk 1 sko til på samme måten.
Toves i maskin på 40 – 60
grader.
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Størrelse:
Etter toving ca 44 x 55 cm
Garn:
Tove (100 % ren ny ull. 50 gram
= ca 160 m)
Garnmengde:
Farge 1,Turkis 6426: 50 gram
Farge 2,Grønn 8514: 50 gram
Farge 3, Mørk petrol 6872: 50
gram
Farge 4, Sjøgrønn 7345: 100
gram
Veiledende pinner:
Nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
Det strikkes 5 ruter i hver farge.
Rute:
Legg opp 28 m. Strikk glattstrikk
til ruten er kvadratisk, fell av.
Sy rutene sammen etter følgende
fargekombinasjon (eller
etter
eget ønske):
Tov teppet i maskin 40 – 60
grader, til ønsket str. Legg flatt
til tørk.
Hekle med sjøgrønn 3 omg fm
rundt hele teppet. Øk ut litt i
hvert hjørne slik at kanten ikke
bukter seg.
Hekle remser av lm i de ulike
fargene og bruk en filtenål til å
feste disse til teppet. Form ulike
figurer som vist på foto.

Nr 4
Poncho med tilbehør
Garn:
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50
gram = ca 160 m)
Garnmengde:
Brun 3082: 150 gram
Grønn 8514: 50 gram
Turkis 6733: 50 gram
Veiledende pinner:
Nr 3
Heklenål nr 4 til luen
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm

Poncho

Stripemønster: 4 p turkis, 4 p
brunt, 4 p turkis, 4 p brunt.
Begynn øverst i halsen. Legg opp
54 m med brunt og strikk 2 riller
frem og tilbake. Lag deretter en
hullrad slik; *2r sammen, kast*.
Fortsett slik ut omg. Strikk 2
riller til og deretter 2 omg
glattstrikk.
Start
med
stripemønster som forklart over.
Del arbeidet opp med økinger
slik: (Omg beg midt bak)
Strikk 1 rett kantmaske, øk 1 m
ved å ta opp tråden før neste m
og strikk den vridd r, strikk 12 r,
øk 1 m, 1 r (=midtmaske
skulder), øk 1 m, 12 r, øk 1 m, 2
r (=midt foran), øk 1 m, 12 r, øk
1 m, 1 r (midtmaske skulder), øk
1, 12m, øk 1, 1 rett kantm.
Strikk vrangt tilbake på vrangen.
Neste p: Strikk 1 r, øk 1 m, 14 r,
øk 1 m, 1 r, øk 1 m, 14 r øk 1 m,
1 r, øk 1 m, 14 r, øk 1 m, 1 r, øk
1 m, 14 m rett, øk 1 m, 1 r. (= 8
m økt hver gang).
Fortsett med stripemønster hele
tiden og øk på annenhver omg
som forklart over til det er
strikket 4 cm glattstrikk i striper.
Øk deretter hver 6. omg ved
skuldermerkene og hver 2. omg
midt foran og bak. Når det er
strikket 2 striper turkis kan det
strikkes rundt i stedet for frem
og tilbake. Når det totalt er 3
striper turkis og 2 striper grønt,
strikkes 2 riller med brunt. Fell
av. Tvinn en snor på ca 50 cm

ferdig lengde og tre den i
hullraden øverst i halsen. Splitten
skal være midt bak.

Bukse

Begynn øverst i livet og legg opp
80 m med brunt på en liten
rundp. Strikk 2 cm glattstrikk
rundt, 1 p vrangt (=brettekant),
og deretter 2 cm glattstrikk. På
neste p økes 12 m jevnt fordelt
(=92 m). Sett et merke ved omg
beg (= midt bak) og et merke
etter 46 m (=midt foran). Lag
buksen høyere bak, slik: Strikk 5
m forbi merket midt bak, vend,
ta 1. m løs av og stram den (slik
at det ikke blir ”hull”), strikk til 5
m forbi merket, vend. Fortsett
slik til det er vendt 4 ganger på
hver side. Strikk rundt over alle
maskene igjen til arb måler 9 cm
fra brettekanten midt foran. Det
skal nå økes midt foran og bak,
slik: Øk 1 m på hver side av
merket både foran og bak (=4 m
økt hver gang) på annenhver
omg 4 ganger (= 108 m totalt).
Del arbeidet ved merkene og
strikk hvert ben (= 54 m) ferdig
for seg. Fortsett på strømpep og
sett et merke ved begynnelsen
(=innsiden) av benet. Strikk
rundt og fell 1 m på hver side av
merket på annenhver omg 4
ganger og hver 4. omg 2 ganger
til det gjenstår 42 m. Når benet
måler ca 10 cm strikkes 2 riller.
Fell av og strikk det andre benet
på samme måte. Brett belegget i
brettekanten
og
sy
til
på
vrangen. La det stå åpent noen
cm og sett i strikk.

Alpelue

Legg opp 4 lm med dobbelt garn
og ta sammen til en ring med 1
kjm. Resten av luen hekles i
halvstaver som hele tiden hekles
i
bakre
maskeledd
(=
”stripemønster”).
1.omg: 8 hst i ringen (Første hst
erstattes av 2 lm)
2. omg: 2 hst i bakre maskeledd
i hver hst fra forrige omg. = 16
hst
3. omg: *1 hst i første m, 2 hst i
neste m* (dvs det økes 1 m i
hver 2. m.) = 24 hst.
4. omg: *1 hst i hver av de to
første m, 2 hst i neste m* (det
økes 1 m i hver 3. m) = 32 hst.
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5. omg – og videre: Fortsett og
øke på denne måten med 1 m
mer mellom økningene for hver
gang (= 8 hst mer for hver
omgang) til det er 9 hst mellom
økningene = 88 m. På neste
omgang økes 2 hst jevnt fordelt
= 90 hst.
Hekle 3 omg uten økning. På
neste omg felles ved å hekle
sammen hver 5. og 6. hst (4 hst
mellom hver felling) = 75 hst.
Fell på samme måte på de neste
omg med en m mindre mellom
fellingene til det er 2 hst mellom
fellingene = 45 hst. Hekle
deretter 3 omg med fm. Klipp
garnet og fest tråden.
Topp: Legg opp 6 lm. Beg i 2. lm
fra nålen og hekle fm tilbake. Sy
ene enden fast i toppen av
alpeluen.

Strømper

Legg opp 26 m med brunt på p
nr 3 og strikk ribb 1 rett, 1 vrang
rundt ca 8-9 cm. Strikk 2 rett
sammen omg rundt, trekk resten
av m sammen og fest tråden
godt.

Nr 5
Heklet teppe
Størrelse:
ca. 36 x 48 cm.
Garn:
Lanett (100 % merinoull.
gram = ca 190 m)
Garnmengde:
Grønn 9544: 50 gram
Aqua 6501: 50 gram
Beige 2522: 50 gram
Brun 2962: 50 gram
Veiledende heklenål:
Nr. 2½-3.
Heklefasthet:
En rute måler 12x12 cm.
Forkortelser:
Lm = luftmaske(r)
Fm = fastmaske(r)
St = stav(er)
Km = kjedemaske(r)

50

Rute:
Legg opp 6 lm med brun og ta
sammen til ring med 1 km.
1. omg: (brun) 3 lm (gjelder
for 1 st i beg av omg), hekle 3 st
i ringen, 3 lm, hekle (4 st i
ringen, 3 lm) tre ganger. Ta
sammen med 1 km i den øverste
av de 3 første lm.
2. omg: (brun): 3 lm (gjelder
for 1 st i beg av omg), *2 lm,
hopp over de 2 neste st, 1 st i
neste st, (2 st, 3 lm, 2 st i neste
3-lmbue)**, 1 st i neste st*.
Hekle i alt tre ganger fra * til *
og så fra * til ** 1 gang. Ta
sammen med 1 km i den 3. av
de første 5 lm. Klipp av tråden
og trekk gjennom masken.
3. omg: (aqua): Fest tråden
med 1 km i st før 2-lmbuen, 5 lm
(gjelder for 1 st + 2 lm), *1 st i
hver av de neste 3 st, (2 st, 3
lm, 2 st) i neste 3-lmbue**, 1 st
i hver av de neste 3 st, 2 lm *.
Hekle i alt tre ganger fra * til *
og så fra * til ** 1 gang, 1 st i
hver av de neste 2 st. Ta
sammen med 1 km i den 3. av
de første 5 lm.
4. omg: (aqua) 5 lm (gjelder
for 1 st + 2 lm), * 1 st i hver av
de neste 5 st, (2 st, 3 lm, 2 st) i
neste 3-lmbue**, 1 st i hver av
de neste 5 st, 2 lm*. Hekle i alt
tre ganger fra * til * og så fra *
til ** 1 gang, 1 st i hver av de
neste 4 st. Ta sammen med 1
km i den 3. av de første 5 lm.
Klipp
av
tråden
og
trekk
igjennom masken.
5. omg: (beige) Fest tråden
med 1 km i st før 2-lmbuen, 5 lm
(gjelder for 1 st, 2 lm), *1 st i
hver av de neste 7 st, (2 st, 3
lm, 2 st) i neste 3-lmbue**, 1 st
i hver av de neste 7 st, 2 lm*.
Hekle fra * til * i alt tre ganger,
og så fra * til ** en gang, 1 st i
hver av de neste 6 st. Ta
sammen med 1 km i den øverste
av de 3 første lm. Klipp av tråden
og trekk igjennom masken.
6. omg: (grønn) Fest tråden
med 1 km i st før 2-lmbuen, 5 lm
(gjelder for 1 st, 2 lm), *1 st i
hver av de neste 9 st, (2 st, 3
lm, 2 st) i neste 3-lmbue**, 1 st
i hver av de neste 9 st, 2 lm*.
Hekle fra * til * i alt tre ganger,
og så fra * til ** en gang, 1 st i
hver av de neste 8 st. Ta

sammen med 1 km i den øverste
av de første lm.
7. omg: (grønn) 1 lm, 1 fm i
samme m, hekle 1 fm i st på
forrige omgang og hekle 2 fm i
hver 2-lmbue og (2 fm, 2 lm, 2
fm) i hver 3-lmbue i hjørnene. Ta
sammen med 1 km i omgangens
første fm. Klipp av tråden og
trekk igjennom masken.

det er 40 m på p. Strikk 12 riller
uten økning. Sett et merke
mellom 6. og 7. rille (=midten,
der hodet skal være). Fell nå 1 m
i begynnelsen av hver 2. omg på
samme side som økningene. Når
det er 24 m på p strikkes det 53
cm med riller. Stykket skal nå
være likt på begge sider når det
brettes ved midtmerket.

Hekle i alt 12 ruter, og hekle
dem sammen fra vrangen med
km til 3 rader med 4 ruter i hver.
Fest alle trådene.

Montering:
Sy
sammen
sidestykkets
kortsider. Sy sidestykket fast til
bunnen, med den bredeste delen
opp. Merket på bunnen skal
passe
med
merket
på
sidestykket.
Plukk opp langs hele bagens kant
med fritidsgarn; 1 m i enden av
hver rille hele veien rundt. Strikk
en rille. Bytt til 1 tråd Chili og 1
tråd Tove (altså til sammen 2
tråder) og strikk 1 rille. Bytt til
fritidsgarn og strikk 1 rille. Fell
av ganske stramt.
Hanker: Legg opp 80 m med
fritidsgarn og strikk 1 rille, strikk
1 rille med dobbel tråd (Chili +
Tove), og 1 rille med fritidsgarn.
Fell av. Strikk en hank til. Sy
hankene fast til bagen, den ene
enden ca 20 cm fra midt bak, og
den andre enden omtrent der
økningene på sidestykket starter.
Toves i vaskemaskin. Bagen kan
godt være kraftig tovet for å bli
stødig. Strekk til riktig størrelse
før den er tørr.

Kant: Hekle 1 omg fm med
grønn langs teppets kant. Hekle
1 fm i hver fm, og 3 fm i hver
lm-bue
i
hjørnene.
Hekle
ytterligere 4 omg fm (hekle
fremdeles 3 fm i fm i hvert
hjørne).

Nr 6
Bærebag
Mål:
Før toving:

Lengde: 61 cm
Bredde: 32 cm
Høyde: 22 cm
Hanker: 73 cm
Etter toving: Lengde: 45 cm
Bredde: 28 cm
Høyde: 17 cm
Hanker: 54 cm
Garnmengde:
Fritidsgarn: rød 4529: 350 gram
Tove: cerise 4517: 50 gram
Chili rød/rosa 4438: 50 gram
Veiledende pinner:
Nr 6
Bagen strikkes i rillestrikk i 2
deler + hanker.
Bunn: Legg opp 50 m med
fritidsgarn. Strikk riller frem og
tilbake, og øk 1 m i beg av hver
p til det er 70 m på p. Strikk
uten økning til arb måler 25 cm.
Fell 1 m i beg av hver omg til det
gjenstår 50 m. Strikk en rille til
og fell av. Sett et merke midt på
kortsiden.
Sider: Strikkes på tvers, slik:
Legg opp 24 m og strikk riller til
arb måler 53 cm. Øk 1 m i
begynnelsen av annenhver p til
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Teppe med Chili
Mål:
Bredde: ca 38 cm
Høyde: ca 52 cm
Garn:
Smart (100 % ull, superwashbehandlet. 50 gram = ca 100 m)
Chili (100 % polyamid. 50 gram
= ca 65 m)
Garnmengde:
Smart rosa 4503: 50 gram
Chili rosa 4438: 100 gram
Veiledende pinner:
Nr 10

Teppet er strikket med dobbelt
garn, 1 tråd Smart og 1 tråd
Chili.
Legg opp (ganske løst) 31 m.
1. p: rett
2. p: *2 rett sammen, kast*.
Gjenta fra * til *, avslutt med 1
rett.
3. p: rett
4. p: *2 rett sammen, kast*,
gjenta fra *til* ut omg, men
avslutt med 2 rett sammen.
Gjenta disse 4 pinnene hele
tiden. Når arb måler ca 52 cm
(eller ønsket lengde), strikkes 1
p rett. Fell løst av. Fest trådene.
Teppet kan med fordel fores.

Nr 7
Aquafarget sett
Garn:
Smart (100 % ren ny ull, 50
gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Aqua 7033: 150 gram
Natur 1012: 50 gram

skulder. Strikk til arbeidet måler
18 cm. Sett maskene på en
hjelpepinne.
Bakstykket:
Strikk
mønster
som
på
forstykkene. Når bakstykket er
like langt som forstykket felles
de 19 midterste maskene.
Ermer:
Legg opp 32 m med aqua på
pinne nr. 3. Strikk vrangbord 1
rett, 1 vrang som på bolen. Skift
til pinne 3 ½ og strikk 1 omg.
glattstrikk, deretter mønster A,
resten av ermet strikkes i aqua
glattstrikk. Øk 1 m midt under
ermet. Gjenta denne økingen
hver 4. omgang til det er 40 m.
Fell av når ermet måler 10 cm.
Montering:
Mask
eller
strikk
sammen
skuldrene.
Halskant: Strikk opp rundt
halsen 49 masker med aqua og
pinne nr. 3. Strikk 3 pinner 1
rett, 1 vrang. Fell av med rette
og vrange masker.
Forkanter: Strikk opp 41 m
langs forkant inkl. halskanten.
Strikk 3 pinner 1 rett, 1 vrang.

Tilbehør.
5 små knapper
Veiledende pinner:
Nr. 3 og nr. 3 ½
Strikkefasthet:
23 m glattstrikk på pinner nr. 3
½ = 10 cm

Jakke:

For- og bakstykket:
Legg opp 83 m med Aqua på
pinne nr. 3 og strikk 4 pinner 1
rett, 1 vrang fram og tilbake.
Skift til pinne 3 ½ og strikk 1 p
vrangt. Strikk mønster A etter
diagram. Fortsett med glattstrikk
i aqua til arbeidet måler 9 cm.
Del for ermer ved å strikke 20 m
rett, fell 1 m, 41 m rett, fell 1 m,
20 m rett. Strikk hver del for
seg, samtidig som det strikkes
mønster B
Forstykkene:
Strikk mønster B, begynn ved
merket for rett forstykke. Etter
mønster strikkes resten av bolen
i aqua. Når ermeåpningen måler
6 cm, fell for hals annenhver
pinne 4,2,2,1m, = 11 m igjen til
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Fell av med rette og vrange
masker. På høyre forkant lages 5
knapphull jevnt fordelt ved å
strikke 2 rett sammen, 1 kast.
Sy i ermene.

Lue:

Legg opp 72 m på pinne nr. 3
med aqua. Strikk rundt 4
omganger vrangbord, 1 rett, 1
vrang. Skift til pinne nr. 3 ½ og
strikk 1 omgang glattstrikk.
Strikk mønster B. Etter mønster
B, strikkes resten av luen i aqua.
Når luen måler 8 ½ cm felles
slik: strikk 7 m rett, 2 rett
sammen. Gjenta dette hele
omgangen. Fellingene gjentas
annenhver omgang, med 1 m
mindre mellom for hver gang til
det er 24 m. Nå felles hver
omgang til det er igjen 8 m. Ta
av tråden og trekk den gjennom
maskene og fest godt. Lag en
liten dusk og sy i toppen.

Bukse:

Legg opp 72 m på pinne nr. 3
med aqua. Strikk rundt 2
omganger vrangbord, 1 rett, 1
vrang. På neste pinne lages
hullrad ved å strikke 2 rett
sammen, 1 kast hele omgangen.
Fortsett
med
2
omganger
vrangbord. Skift til pinne nr. 3 ½
og strikk 1 omgang glattstrikk
samtidig som det økes jevnt
fordelt til 76 m. Strikk buksen
høyere bak ved å sette ett merke
midt bak, strikk 5 m forbi
merket, vend og strikk tilbake 5
m forbi merket, vend og strikk 5
m forbi forrige vending. Gjenta
dette til det er 3 vendinger på
hver
side.
Fortsett
med
glattstrikk rundt til arbeidet
måler 11 cm. Sett ett merke
midt foran, i tillegg til merket
midt bak. Strikk til 1 m før
merket, øk 1 m ved å lage en m
av tråden mellom maskene,
strikk 2 m, øk 1 m. Gjenta dette
også ved det andre merket.
Strikk 2 omg. uten øking. Gjenta
øking. Strikk 2 omg. uten øking,
og gjenta økingen. Det er nå
øket 3 ganger = 88 m. Strikk 1
omgang glattstrikk. Del arbeidet
med 44 m til hvert ben, og strikk
bena hver for seg. Fell 2 m på
innsiden annenhver omg. 3
ganger, så hver 6 omg. 3

ganger. Strikk til benet måler 9
½ cm. Skift til pinner nr. 3 og
strikk 1 rett, 1 vrang, samtidig
som det felles inn jevnt fordelt til
28 m. Strikk 3 omg. vrangbord.
Fell av med rette og vrange
masker. Strikk det andre benet
på sammen måte.

Sokker:

(strikkes på langs)
Legg opp 30 m på p nr 3 ½ og
strikk rettstrikk fram og tilbake.
Etter 5 ½ cm felles 8 m i hver
side = 14 m igjen. På neste p
økes 2 m jevnt fordelt til 16 m og
det strikkes ytterligere 2 ½ cm.
Fell av.
Sy sokken sammen midt bak
(opplegget). La tåen stå åpen
inntil videre, men sy sammen
den øvrige sømmen. Brett tåen
på tvers av denne sømmen og sy
den til.
Sy kryss-sting = ”snøring” med
hvitt over sømmen midt foran
som bildet viser.

Nr 8
Heklet
veske

kåpe,

hatt

og

Garn:
Alfa (85 % ull, 15 % mohair. 50
gram = ca 60 meter)
Funny (100 % polyester. 50
gram = ca 160 meter)
Garnmengde:
Alfa:
Rosa 4825: 200 g
Funny:
Rosa 4825: 50 g
Lilla 5226: 50 g
Veiledende pinner:
Heklenål nr. 4 og nr. 5
Strikkefasthet:
12 st med heklenål nr 5 = 10 cm

Kåpe:

Kåpen hekles i Alfa med heklenål
nr. 5. Den hekles på tvers i tre
deler.
”Skjørt”: Legg opp 31 lm.
1.rad: Begynn i 4. lm fra nålen
og hekle 1 st i hver m hele
raden.

2. rad: Vend med 2 lm og hekle
1 fm i hver av de neste 6 m, 1
hst i hver av de 6 neste m, og
staver i de siste 16 m.
Gjenta disse to rader til arb
måler 33 cm på det smaleste
(=rundt livet). Avslutt med 1
omg staver. Klipp av garnet. Sett
et merke midt på øverste
(smaleste) del = midt bak.
Høyre forstykket og ermet:
Begynn nederst på ermet. Legg
opp 13 lm. Begynn i 4 lm fra
nålen og hekle 1 st i hver m hele
raden. Vend med 3 lm. Fortsett
og hekle st frem og tilbake til
arbeidet måler 16 cm. På neste
rad hekles 1 st i hver av de 5
første st. Vend og hekle st
tilbake. Klipp av tråden.
Venstre forstykket og ermet:
Hekles som høyre.
Bakstykket og ermer: Legg opp
13 lm og hekle som ermet på
forstykket til arbeidet måler 16
cm. På neste rad felles til nakke
ved å hekle 1 st i hver av de
første 7 m. Vend og hekle st
tilbake. Hekle ytterligere 1 rad
staver og fortsett med å legge
opp 5 lm i slutten av raden. Vend
og begynn i 4. lm fra nålen.
Hekle 1 st i hver lm og fortsett
med staver over stavene fra
forrige rad. (=3 st økt). Det skal
nå være 11 st på raden inkl
vendemaskene. Fortsett og hekle
st frem og tilbake til dette ermet
er like langt som det andre.
Montering:
Legg skjørtet ”dobbelt” med
åpningen foran mot merket midt
bak (det blir en brett i hver side).
Legg forstykkene inntil øverste
kant og sy sammen forstykket og
skjørtet fra midt foran til bretten.
Fortsett å sy sammen ermet på
undersiden. Gjør likedan på
motsatt side. Bakstykket syes
fast til skjørtet på samme måte.
Sy sammen på oversiden av
ermene og skuldrene på begge
sider.
Kant: (heklenål nr. 4) Hekle fra
vrangen med en tråd rosa Funny
og en tråd lilla Funny, 1 fm i hver
m rundt hele kåpen (2-3 fm i
hvert hjørne). Hekle på samme
måte rundt hvert erme.
Belte: Hekle med 3-dobbelt garn
(1 tråd Alfa, en tråd rosa Funny
og en tråd lilla Funny) en lmremse på ca 55 cm.
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Hatt:

Hatten hekles i Alfa med heklenål
nr. 5. Den hekles på tvers på
samme måte som ”skjørtet” på
kåpen.
Legg opp 15 lm. Begynn i 4. lm
fra nålen og hekle 1st i hver m
hele raden. Vend med 2 lm og
hekle 1 fm i hver av de 3 første
m, 1 hst i hver av de 3 neste m
og 1 st i hver av m resten av
raden. Vend med 3 lm og hekle
st tilbake. Gjenta disse to radene
til arb måler 28 cm på den
smaleste delen (=midt oppå
hodet). Avslutt med 1 rad staver.
Klipp av tråden og sy sammen
midt bak. Trekk sammen toppen
av hatten. Fest tråden godt.
Brem: Hekle fm med Alfa rundt
hele hattens nederste kant (1-2
fm i enden av hver rad på
hatten). Pass på at kanten ikke
strammer.
2. omg: 2 st i hver fm fra forrige
rad.
3. omg: Bruk 1 tråd rosa Funny
og 1 tråd lilla Funny. Hekle fra
vrangen 1 fm i hver m hele omg
rundt.

Veske:

Legg opp 26 lm med Alfa.
Begynn i 4. lm fra nålen og hekle
1 st i hver m (=24 st). Sett et
merke mellom 12. og 13. st (=
sidemerke). Hekle staver frem og
tilbake, men øk 1 m i beg av
raden, 1 m på hver side av
merket og 1 m i slutten av
raden. Gjenta disse økningene
ytterligere 2 rader til. Klipp av
tråden og sy sammen i siden og
bunnen (den bredeste delen).
Hekle rundt vesken 1 omg fm fra
vrangen med 1 tråd rosa og 1
tråd lilla Funny.
Hank: Hekle en lm-remse på ca
13 lm med 3-dobbelt garn (1
tråd Alfa, 1 tråd lilla og 1 tråd
rosa Funny), og sy endene fast i
hver side av vesken.

Nr 9
Dress med snøring
Garn:
Lanett (100 % merinoull.
gram = ca 190 m)
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Garnmengde:
Rosa multi 4400: 50 gram
Tilbehør:
2 knapper
Veiledende pinner:
Nr 2 ½
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på p nr 2 ½ =
10 cm
Beg nede på det ene benet og
strikk frem og tilbake. Legg opp
60 m og strikk 1 rille. Strikk 2
omg glattstrikk og lag deretter
en hullrad, slik; *2 r sammen,
kast*. Fortsett fra *til * ut omg.
Strikk videre i glattstrikk til benet
måler 8 cm. Strikk et ben til på
samme måte. Sett begge delene
inn på en liten rundp og strikk
videre frem og tilbake med
åpning midt foran. Sett et merke
midt bak. Strikk glattstrikk og fell
slik: Strikk 2 r (fra retten), 2 r
sammen, strikk til 4 m før
merket midt bak, 2 vridd r
sammen, 4 rett, 2 r sammen,
strikk til det gjenstår 4 m på
omg, strikk 2 m vridd r sammen,
2 r. Fell på denne måten 9
ganger annenhver p =84 m.
Strikk deretter buksen høyere
bak, slik (fra retten): Strikk til 5
m forbi merket midt bak, vend
og ta 1. m løs av (stram litt for
at det ikke skal bli ”hull”), strikk
tilbake 10 m, vend. Fortsett slik
til det er vendt 4 ganger på hver
side. På neste rettpinne felles 8
m jevnt fordelt =76 m. Fortsett
videre i glattstrikk over alle
maskene frem og tilbake til arb
måler 10 cm fra siste felling midt
foran.
Del arbeidet i for- og bakstk,
slik: Strikk fra rettsiden 20 m
(=halve forstk), fell 2 m, strikk
32 m (=bakstk), fell 2 m, strikk
de siste 20 m (=halve forstk).
Hver del strikkes nå videre hver
for seg.

Høyre forstykke: Fortsett med
glattstrikk og fell ved ermehullet
1 m 2 ganger (=18 m gjenstår).
Strikk 2-3 pinner til og fell
deretter 10 m mot halsen. Fell
ytterligere 1,1 m ved halsen (= 6
m
til
skulder).
Strikk
til
ermehullet måler 7 cm. Fell av.
Venstre forstykke: Strikkes
som høyre, men med fellingene
på motsatt side.
Bakstykket:
Fell ved ermehullene 2, 1 m.
Strikk videre til ermehullene
måler 6 cm. Fell de midterste 12
m til nakke og strikk hver side
videre for seg. Fell videre mot
nakken 1 m 1 gang. Fell av når
bakstykket er like langt som
forstykkene.
Montering:
Sy sammen innsiden av bena og
ca 5 cm av åpningen foran
(nederst).
Kant på forstykkene: Begynn
nederst i splitten og plukk opp
masker langs hele forkanten og
rundt halsen på forstykket,
videre over skulderen, og rundt
ermehullet. Strikk rett tilbake. På
neste p (retten) strikkes hull for
snøringen, slik; strikk *2 rett, 2
rett sammen, kast*. Fortsett slik
langs hele splitten, juster slik at
det siste hullet kommer nærmest
mulig
halsen.
Strikk
videre
rettstrikk rundt halsen, over
skuldermaskene (øk 1 m i hvert
”hjørne”) og ermehullet. Strikk
rettstrikk
tilbake
(kastene
strikkes også rett). Fell av (pass
på at kanten ikke blir for stram)
når det er 2 riller på retten.
Strikk på samme måte på
motsatt side.
Kant på bakstykket: Begynn
ytterst på høyre skulder og plukk
opp masker over skulderens
masker,
langs
hele
nakkeåpningen og videre over
den
siste
skulderen.
Strikk
rillestrikk, men lag et knapphull
(2 rett sammen, kast) på hver
skulder etter 1. rille. Strikk rett
tilbake og fell av når det er 2
riller på retten.
Snorer: Hekle lm-snorer til bena
på ca 40 cm og på ca 60 cm til
snøringen midt foran. Tre en
snor i hullraden nederst på hvert
ben, med endene på yttersiden
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av benet. Snoren i fronten tres
som på en sko, med knytingen
øverst mot halsen. Sy i knapper
på skuldrene.

Nr 10
Kjole, hatt og teppe
Garn:
Mandarin petit (100 % bomull.
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde kjole og hatt:
Cerise 4518: 100 gram
Tilbehør:
5 små knapper
små perler til pynt
Veiledende pinner:
Heklenål nr. 2 ½
Heklefasthet:
Heklefasthet: 25 st = 10 cm

Kjole:

Begynn i livet og hekle skjørtet
først.
Legg opp 73 lm med cerise
dobbel tråd. Klipp av den ene
tråden.
1. rad: Hekle 3 lm, 1 st i den
siste lm med dobbel tråd, *hopp
over 2 lm, i neste lm hekles 7 st,
hopp over 2 lm, 1 st i neste m*
avslutt med en st i samme
maske (= 12 stk 7st-grupper).
2. rad: Vend med 3 lm (= 1 st),
1 st i neste st, *7 st i midterste
av de 7 st fra forrige rad, 1 st i
1.st etter 7st-gruppen*. Gjenta
fra * - *. Avslutt med 1 st i siste
st.
3. rad: Hekles som 2. rad
4. rad: Vend med 3 lm = 1 st, 1
st i første st, *7 st i midterste av
de 7 st fra forrige rad, 2 st i 1. st
etter 7st-gruppen*. Gjenta fra *
- *. Avslutt med 1 st i siste st.
5. rad: Vend med 3 lm = 1 st, 2
st i neste st, *7 st i midterste av
de 7 st fra forrige rad, 1 st i hver
av 2 st* Gjenta fra * - *. Avslutt
med 1 st i siste st.
Fortsett å hekle på denne måte,
men på annenhver rad økes 1 st
i stavgruppene mellom 7stgruppene til det er 9 st mellom

7st-gruppene. Hekle til skjørtet
måler ca 16 cm.
Hekle siste rad slik: 4 st i første
st, *hopp over 2 st, 1 st i hver av
de 2 neste st, hekle en 7stgruppe midterste st i 7stgruppen, 1 st i hver av de 2
neste st, hopp over 2 st, hekle
en 7st-gruppe i midterste st (den
5. st av 9 st)*. Gjenta fra * - *
hele kanten rundt. Avslutt med 4
st i siste st.
Overdel på forsiden: Hekles
over de 4 midterste 7st-grupper.
Begynn med 1 st i st, og hekle 1
st i hver m til sammen 25 st
(siste st i st etter 7st-gruppe).
Vend. Hekle til sammen 4 rader
med st. Fell for halshull å la være
å hekle de 9 midterste st. Hekle
hver side (= 8 st) for seg til hele
overdelen måler ca 7 cm.
Overdel på baksiden: Begynn i
ene siden av arbeidet og hekle
13 st. Vend og hekle st til
sammen 5 rader. Hekle skulder
som på forstykket til bakstykket
er like langt. Hekle tilsvarende på
andre bakstykket.
Montering:
Sy sammen skjørtet midt bak,
men la 2-3 cm av skjørtet og
ryggen være åpen.
Kant rundt ermehull og hals:
Begynn nede i åpningen bak og
hekle picoter langs kanten opp,
rundt halskanten bak, over
skuldertoppen hekles 8 fm, i
ermehullet hekles 1 7st-gruppe i
første st på bærestykket, 1 fm i
neste st*, gjenta fra *-* ned
langs
ermehullet,
i
ermehullsfellingen på skjørtet
hekle: 1 fm i st, 1 7st-gruppe i
7st-gruppen, 1 fm i neste st,
gjenta dette en gang, hekle *1
7st-gruppe
i
første
st
på
bærestykket, 1 fm i neste st*,
gjenta fra *-* langs ermehullet
på
forstykket.
Over
skuldertoppen
hekles
på
forstykket 2 små knapphull slik:
1 fm, 3 lm, hopp over 2 m, 2 fm,
3 lm, hopp over 2 m, 1 fm, hekle
picoter
rundt
halshullet
og
fortsett med kant på samme
måte rundt andre siden på
kjolen. Sy i knapper, 2 på hver
skulder, og 1 knapp øverst å
ryggstykket (bruk mellomrom
mellom st som kapphull).
Sy på små perler som pynt. Se
foto.

Hatt:

Begynn i toppen. Legg opp 5 lm
med rosa og ta sammen til en
ring med kjm.
1. omg.: I ringen hekles 3 lm (=
1st), 17 st. Avslutt med 1 kjm i
1. st.
2. omg.: *Hekle 1 st først st, 2 st
i neste st*. Gjenta fra *-*
omgangen rund = 27 st.
3. omg.: *Hekle 1 st i første st, 1
st i hver av de 2 neste st*.
Gjenta fra *-* omgangen rundt
= 36 st.
4. omg.: Gjenta 3. omg. = 48 st.
5. omg.: 3 lm (=1st), *hopp over
2 m, i neste m hekles 7 st, hopp
over 2 m, 1 st*. Gjenta fra *-*
omgangen rundt = 8 stk 7stgrupper.
6. omg: *2 st i første st, hekle 7
st i midterste m på 7st-gruppen
fra forrige omg.*. Gjenta fra *-*
omgangen rundt.
7. og 8. omg.: Gjenta 6. omgang
3 ganger, men øk 1 st mellom
7st-gruppene hver omgang.
Omgang 8 (med 4 st mellom 7stgruppene) gjentas til hatten
måler ca 12 cm.
Avslutt med kant slik: 1 lm (= 1
fm), *hekle 1 7st-gruppe mellom
2. og 3. st, 1 fm mellom 4. st og
st-gruppe, hekle 7 st i midterste
m på 7st-gruppen fra forrige
omg, 1 fm før neste st.* Gjenta
fra *-* omgangen rundt. Klipp av
tråden og fest den godt.
Sy på små perler som pynt. Se
foto.

Teppe:
Teppets mål:
ca 52 x 58 cm
Garn:
Mandarin petit (100 % bomull.
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Limegrønn 8722: 200 gram
Veiledende pinner:
Heklenål nr. 2 ½
Heklefasthet:
Heklefasthet: 25 lm= 10 cm
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Legg opp 130 lm med dobbelt
limegrønn tråd. Klipp av den ene
tråden.
1. rad: Hekle 3 lm, 10 st (en i
hver m)*hopp over 2 lm, i neste
lm hekles 7 st, hopp over 2 lm,
10 st (en i hver m)*. Gjenta fra
*-* hele raden.
2. rad: Vend med 3 lm = 1 st, 10
st, *7 st i midterste av de 7 st
fra forrige rad, 10 st*. Gjenta fra
* - *hele raden.
Rad 2 gjentas til teppet måler
oppgitt eller ønsket lengde.

Nr 11
Kjole og truse
Garn:
Mandarin Petit (100 % bomull.
50 gram = ca 180 m)
Garnmengde:
Multi blå 6200: 50 gram
Grønn 8514: 50 gram
Tilbehør:
Elastikk til trusen
2 knapper til kjolen
Veiledende pinner:
Liten rundp nr 3
Heklenål nr. 2 ½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm

Kjole

Legg opp 100 m med multifarge
og strikk glattstrikk rundt. Sett et
merke etter 25 m og et etter 75
m (=sidemerker). Fell 1 m på
hver side av hvert merke hver 6.
omg i alt 4 ganger (= 84 m
igjen). Strikk uten felling til arb
måler 7 cm. Skift til grønt og
strikk videre fram og tilbake
(=splitt midt bak).
Når det er strikket 12 omg med
grønt deles arbeidet opp slik;
Strikk 18 m (=halve bakstk), fell
6, strikk 36 m (=forstk), fell 6,
strikk 18 m (=halve bakstk).
For- og bakstykkene strikkes nå
videre hver for seg.
Høyre bakstk.: Fell videre mot
ermehullet 1 m 4 ganger (=14 m
igjen). Når ermehullet måler 5,5
cm felles 6 m i motsatt side til
nakke. Fell deretter 1 m 2 ganger

mot nakken (=6 m gjenstår til
skulder). Fell av når ermehullet
måler 8,5 cm.
Venstre bakstk.: Strikkes som
høyre, men med fellingene på
motsatt side.
Forstk.: Fell mot ermehullene
som på bakstk. (= 28 m igjen).
Når ermehullet måler 4 cm felles
de midterste 8 m til hals og de to
sidene strikkes videre hver for
seg. Fell videre mot halssiden
2,1,1 m (=6 m gjenstår til
skulder). Fell av når forstykket er
like langt som bakstk. Strikk
andre siden likt med fellingen på
motsatt side.
Montering:
Sy sammen på skuldrene.
Kant rundt halsen: Hekle med
grønt og begynn nede i splitten
og hekle 1 rad fm opp, rundt
hele halsen og ned splitten på
andre siden (hekle 2-3 fm i
hjørnene). Hekle deretter 1 omg
med picoter, slik; 1 fm, 3 lm, 1
fm i 1. lm, hopp over 1-2 fm
(juster slik at kanten blir passe
stram). Fortsett slik hele veien
rundt. Hekle likedan rundt hvert
ermehull. Rundt kjolens nederste
kant, hekles også på samme
måte, men bruk melert garn.
Sy i knapper på bakstk.
Broder evnt tekst foran: ”Sov
søtt”.

Truse:

Forsiden: Legg opp 8 lm med
grønt garn og heklenål nr. 2 ½.
Begynn i 3. lm fra nålen og hekle
1 fm i hver m. Vend med 2 lm og
hekle 1 fm i hver m til sammen 3
rader. Det skal nå økes i sidene.
Hekle 2 fm i 1. m, 1 fm i hver fm
til 1 m gjenstår, hekle 2 fm i
siste m. Gjenta denne økingen
annenhver rad til det er 36 fm.
Hekle 6 rader uten økning. Klipp
av tråden.
Baksiden: Hekles på forsiden.
Stikk
nålen
i
1.
lm
i
oppleggsraden og hekle 1 fm i
hver m. Hekle ytterligere 2 rader
fm. Øk i sidene som på forsiden,
men nå økes det på hver rad til
det er 36 fm. Hekle 6 rader uten
øking. Klipp av tråden.
Montering: Sy sammen i sidene.
Hekle picotkant rundt hvert ben
med grønt, og rundt kanten i

livet med multi. Trekk en elastikk
gjennom hullene i picotkanten i
livet.

Nr 12
Kjole, lue og strømper
Garn:
Mandarin Petit (100 % egyptisk
bomull. 50 gram = ca 180
meter)
Garnmengde til hele settet:
Grønt 388/8514: 50 gram
Rosa 351/4502: 50 gram
Hvitt 301/1001: 50 gram
Gult 317/2315: 50 gram
Veiledende pinner:
Nr 2 ½, rundpinne 40 cm nr 3 til
kjolens kappe.
Heklenål nr 2 ½
Tilbehør:
4 små knapper
Strikkefasthet:
25 masker rettstrikk (riller) i
bredden på pinne nr 2 ½ = 10
cm
Rettstrikk = rett begge veier.
1 rille = 2 pinner rett.

Kjole:

NB: Den gule kappen strikkes til
slutt.
Bakstykket:
Legg opp 41 masker med gult og
strikk 2 pinner rett. Fortsett med
rettstrikk og striper: 10 riller
grønt, 2 riller gult, 10 riller rosa,
2 riller gult, videre strikkes riller
med hvitt til arbeidet måler 16
cm. Fell passe løst av.
Forstykket:
Legg
opp
og
strikk
som
bakstykket til 2 cm før hel
lengde. Fell av de midterste 9
maskene og strikk hver side for
seg. Fell ved halssiden 2,1,1
masker annenhver pinne = 12
masker til skulder. Fell av ved
hel lengde. Strikk den andre
siden på tilsvarende måte.
Ermer:
Legg opp 31 masker med gult og
strikk 2 pinner rett. Øk videre 1
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maske i hver side hver 1 ½ cm i
alt 6 ganger, samtidig som det
strikkes 10 riller grønt, 2 riller
gult, 10 riller rosa, 2 riller gult.
Det er øket til 43 masker. Fell
passe løst av.
Montering:
Sy sammen for- og bakstykket
ca 1 cm ytterst på hver skulder.
Halskant på forstykket. Strikk
opp fra retten med hvitt et passe
masketall. Fell av på neste pinne
(vrangen) med rette masker.
Brodèr 5 blomster både foran og
bak, 2 riller over den gule
stripen. Se skissen.
Legg midten på ermet mot
skuldersømmen og sy ned til
hver side.
Sy
til
slutt
ermeog
sidesømmene.
Gul kappe:
Ta opp rundt den nederste
kanten 81 masker i alt med
pinne nr 3. Strikk med gult 1
rett, 1 kast omgangen rundt =
162 masker.
2. omgang: X 4 rett, 2 vrang X,
gjenta fra X - X = 27 rette felt.
3. og 4. omgang: Som 2.
omgang.
5. omgang: X 1 kast, 4 rett, 1
kast, 2 vrang X. Gjenta fra X til
X.
6,. 7. og 8. omgang: Strikk 6
rett, 2 vrang omgangen rundt.
9. omgang: X 1 kast, 6 rett, 1
kast, 2 vrang X. Gjenta fra X til
X.
10., 11. og 12. omgang: Strikk
8 rett, 2 vrang omgangen rundt.
Strikk til slutt 2 riller over alle
maskene = vekselvis 1 omgang
rett, 1 omgang vrangt 2 ganger.
Fell passe løst av.
Lag 2 små hemper i splitten bak.
Sy i knapper.

Lue:

Legg opp 71 masker med gult på
pinne nr 2 ½ og strikk 2 pinner
rett fram og tilbake. Skift til hvitt
og fortsett i rettstrikk til arbeidet
måler 8 cm. Fell i toppen ved å
strikke 10 rett, 2 rett sammen
pinnen ut. Strikk tilbake på
vrangen.
Neste pinne: Strikk 9 rett, 2
rett sammen pinnen ut, strikk
tilbake på vrangen. Fortsett på

samme måte og fell annenhver
pinne og med 1 maske mindre
mellom fellingene for hver gang
til 6 masker står igjen. Trekk
tråden gjennom maskene og
stram til. Sy luen sammen.
Brodèr
1
blomst
som
på
genseren ca 1 ½ cm fra den gule
stripen og ca 3-4 cm ut til siden
fra midt foran.

Sokker:

Legg opp 35 masker med hvitt
og pinne nr 2 ½ og strikk
rettstrikk fram og tilbake til
arbeidet måler 5 ½ cm. Fell av 8
masker i hver side og fortsett
over de midterste 19 maskene til
denne biten måler 3 cm. Fell av.
Montering:
Brett arbeidet dobbelt (ingen
søm under foten) og sy sammen
midt bak og på oversiden av
foten. Brett foran på tvers av
sømmen på oversiden og sy
sammen. Vreng sokken.
Hekle 1 rad fastmasker med
grønt rundt åpningen.
Brodèr en blomst på oversiden
midt på sømmen. Strikk 1 sokk
til på samme måte.
Mille-fleur se side 16

Nr 13
Heklet sett i Lanett
Garn:
Lanett (100 % merinoull,
gram = ca 195 meter)

50

Garnmengde:
Eplegrønn 8513: 50 gram
Lys blå 5904: 50 gram
Natur 1012: 50 gram eller en rest
Rosa 4402: 50 gram eller en rest
Tilbehør:
4 små knapper
Elastikk til buksen.
Heklenål:
Nr. 2 ½
Heklefasthet:
26 st på heklenål nr. 2 ½ = 10
cm

NB: Hver rad med st begynner
med 3 lm = 1 st, og hver rad med
fm begynner med 1 lm = 1 fm

Genser:

Bakstykket:
Legg opp 47 lm med lys blå. Vend
og hekle 1 st i hver m = 47 st.
Vend og hekle 1 st i hver st.
Gjenta dette til arbeidet måler 6
cm. Skift til natur og hekle
bærestykket. Hekle 1 rad fm
samtidig som det felles 6 m jevnt
fordelt (fell ved å hekle 2 m
sammen til 1 m). Vend og hekle 1
rad til med fm. Skift til grønt og
hekle første rad slik: 1 fm i første
m, *stikk nålen ned i neste m på
første rad med natur, trekk
tråden opp og hekle 1 fm, 1 fm i
neste m*. Gjenta fra *-* hele
raden. Vend og hekle 1 rad fm.
Disse 2 mønster-radene med
grønt gjentas med rosa. Hekle 2
rader fm med lys blå. Skift til
natur og gjenta de 2 mønsterradene. Skift til grønt og hekle
rader med fm til arbeidet måler
ca 13 cm.
Forstykket:
Hekles som bakstykket til 3 rader
gjenstår. Fell for hals ved å felle
(la være å hekle) de 15 midterste
fm = 13 fm igjen på hver skulder.
Hekle 3 rader fm. Vend og hekle
en rad med knapphull slik: 2 fm,
3 lm, hopp over 2 m, hekle 5 fm,
3 lm, hopp over 2 m, 2 fm.
Hekle den andre skulderen på
samme måte.
Ermer:
Legg opp 33 lm med lys blå. Vend
og hekle 1 st i hver m = 33 st.
Hekle st frem og tilbake og øk 1
st i hver side ca hver 2 cm til det
er økt 5 ganger. Hekle til ermet
måler 10 cm.
Hekle ett erme til på samme
måte.
Montering:
Sy sammen i sidene slik at
ermehullet passer til ermene. Sy
sammen ermene og sy dem i
ermehullene.
Kant nede og rundt ermene:
Hekle med lys blå en omgang
med 2 st i hver m.
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Sy i små knapper på skuldrene.

Bukse:
Buksen hekles i 2 halvdeler med
søm midt foran og midt bak og på
innsiden av bena.
Begynn øverst i livet og legg opp
44 lm med grønt. Begynn i 2.lm
og hekle i alt 43 fm. Hekle buksen
høyere bak slik: Vend (med 1 lm
= 1 fm) hekle 19 fm, vend og
hekle fm tilbake. Vend og hekle
13 fm, vend og hekle fm tilbake.
Vend og hekle 7 fm. Vend og
hekle fm tilbake. Fortsatt å hekle
fm frem og tilbake over ale
maskene og øk 1 fm i hver side
hver 4 rad til det er økt 5 ganger i
hver side. Hekle til arbeidet måler
8 ½ cm på den korteste siden.
Sett ett merke i hver side. Hekle
videre med fm og fell 1 m i hver
side annenhver rad i alt 3 ganger.
Hekle til arbeidet måler 11 cm
(korteste siden).
Hekle ett stykke til på samme
måte.
Montering: Sy sammen stykkene
midt bak (der de er høyest) og
midt foran til merkene. Sy
sammen innsiden på bena. Sy
fast en elastikk på innsiden av
kanten rundt livet med tette
kryss-sting.

Nr 14
Rødt stripesett
Garn:
Sisu (80 % ren ny ull, 20 %
acryl. 50 gram = ca 160 m)
Garnmengde til alle delene:
Mørk rød 4228: 50 gram
Cerise 4517: 50 gram
Rester til striper: Vi har brukt
hvit 1001 - lilla 5226 - turkis
6733 - lys grønt 8514 - gult
2326.
Tilbehør:
5 knapper til genseren, elastikk
til buksen.
Veiledende pinner:
Strømpepinner nr 2 ½ og 3

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr
3 = 10 cm
Legg opp 100 masker med mørk
rødt og liten rundpinne nr 2 ½.
Strikk 2 cm glattstrikk + 1 omg
vrangt til brettekant. Skift til
pinne nr 3 og fortsett med striper
= 1 omg rosa, 3 omg mørk rødt
til arbeidet fra brettekanten
måler 7 cm. Fortsett med
stripemønster etter diagram til
arbeidet fra brettekanten måler
10 cm.
Del det i hver side med 50
masker på hver del.

Legg opp 28 m med mørk rødt
på strømpep nr 2 ½ og strikk 5
omganger glattstrikk + 1 omg
vrangt til brettekant. Skift til
pinner nr 3 og glattstrikk med
striper = 1 omg rosa, 1 omg
mørk rødt vekselvis. Øk 2
masker på undersiden ca hver 4.
omg i alt 6 ganger = 40 masker.
Når ermet måler ca 10 cm, felles
av.
Montering:
Sy
forstykkets
skuldre
mot
tilsvarende
masker
på
bakstykkene. Sy i ermene.
Halskant:
Strikk
opp
rundt
halsringningen ca 48-50 masker
med mørk rødt og pinne nr 2 ½.
Strikk 4 pinner rettstrikk og fell
av.
Hekle 1 rad fastmasker rundt
splitten bak og hekle samtidig 34 små luftmaskebuer langs den
ene siden. Sy i knapper langs
den andre.

Lue

Forstykket:
Fortsett
med
stripemønster. Etterpå strikkes
de første stripene til hel lengde.
Når ermehullet måler 5 cm, felles
de 14 midterste m og hver side
strikkes for seg.
Ene siden: Fortsett med striper
og fell ved halssiden 1 maske
annenhver pinne 3 ganger = 15
masker
igjen.
Strikk
til
ermehullet måler 8 ½ cm og fell
av. Strikk den andre siden ferdig
på tilsvarende måte.
Bakstykket:
Del
dette
på
midten og strikk hver del for seg
til hel lengde med de samme
stripene som foran. Fell av.
Ermer:

Legg opp 84 masker med mørk
rødt på strømpepinner nr 2 ½ og
strikk 2 cm glattstrikk + 1
omgang vrangt til brettekant.
Skift til pinne nr 3 og fortsett
med striper = 1 omg rosa, 3 omg
mørk rødt hele tiden. Når
arbeidet fra brettekanten måler 8
cm, strikkes 2 rett sammen, 10
rett omg rundt, strikk 1 omg
uten
felling. Strikk 2 rett
sammen, 9 rett omg rundt, strikk
1 omg uten felling. Fortsett å
felle annenhver omg og med 1
maske mindre mellom fellingene
for hver gang til 35 masker står
igjen. Herfra felles hver omg til 7
masker står igjen. Trekk disse
sammen og fest godt.
Brett opp belegget og sy til på
vrangen. Lag en stor, tett dusk i
alle fargene og sy fast i toppen.

Bukse

Begynn øverst i livet. Legg opp
90
masker
med
rosa
på
strømpepinner nr 2 ½ og strikk
vrangbord 1 rett, 1 vrang rundt.
Etter 2 omganger strikkes 1
hullrekke = 1 kast, 2 sammen
omgangen
rundt.
Strikk
ytterligere
2
omganger
vrangbord og skift til pinner nr 3.
Strikk buksen høyere bak slik:
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Sett et merke i masken midt bak
og midt foran = 44 masker på
hver halvdel, ikke medregnet
merkemaskene.
Begynn
4
masker før merket midt bak og
strikk 9 masker, snu og strikk 14
masker, snu og strikk 19 masker,
snu og strikk 5 masker mer for
hver gang i alt 4 ganger på hver
side av merket. Fortsett rundt
over alle maskene.
Når arbeidet midt foran måler 9
½ cm, økes 1 maske på hver
side av merkemasken både foran
og bak i alt 3 ganger = 102
masker.
Del
arbeidet
ved
økingen med 51 masker til hvert
ben som strikkes hver for seg.
Fell 2 masker på innsiden av
benet annenhver omgang i alt 5
ganger = 41 masker. Strikk uten
felling til benet fra delingen
måler 12 ½ cm. Skift til pinner nr
2 ½. Strikk 2 riller = vekselvis 1
omgang rett, 1 omgang vrangt 2
ganger. Fell passe løst av.
Trekk
en
elastikk
gjennom
hullrekken i livet.

Nr 15
Kjørepose
Plaggets mål:
Overvidde: 48 cm
Hel lengde uten hette: ca 36-37
cm
Ermelengde: 10 cm
Garn:
Smart (100 % ull, superwash,. 50
gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Gult 2206: 250 gram
Tilbehør:
6 knapper
Veiledende heklenål:
Nr. 3 ½ (eller nr. 4)
Heklefasthet:
8 stavgrupper med heklenål nr. 3
½ = 10 cm

Bakstykket:
Legg opp 39 lm litt løst.
1. rad: Vend og hekle 1 fm i 3.
lm fra nålen. Hekle 1 fm i hver m
= 37 fm (den første fm er 2 lm).
2. rad: Vend. Hekle 3 lm + 1 st i
første fm, *1 lm, hopp over 1 fm,
2 st i neste fm*. Gjenta fra *-*
hele raden (= 19 st-grupper).
3. rad: 4 lm (= 1 st, 1 lm),
*hekle 2 st i neste lm-bue, 1
lm*. Gjenta fra *-* hele raden
og avslutt med 1 st i siste st (= 3
lm fra forrige rad).
4. rad: 3 lm, 1 st i første lm-bue,
*1 lm, 2 st i neste lm-bue*.
Gjenta fra *-* hele raden.
Gjenta 3. og 4. rad hele tiden.
Hekle til arbeidet måler 36-37
cm. Klipp av tråden.
Forstykket:
Legg opp og hekle som på
bakstykket til arbeidet måler 910 cm. Fell midterste st-gruppe,
og hekle hver side for seg (hver
side = 9 lm-grupper). Hekle ene
siden til 3 rader gjenstår før hel
lengde. Fell for hals ved å først
felle 2,1 st-grupper. Hekle kjm
over gruppene dersom det felles i
begynnelsen av raden, og la vær
å hekle gruppen som skal felles
når det felles i slutten av raden.
Hekle den andre siden på
tilsvarende måte.
Sy skuldrene sammen. Sett ett
merke for ermehull ca 12 cm fra
skuldersømmen.
Ermer:
Begynn fra retten ved merket for
ermehull og hekle ermet. Hekle 9
st-grupper
opp
til
skuldersømmen, og 9 st-grupper
ned til merket for ermehull. Vend
og hekle st-grupper frem og
tilbake og fell ½ st-gruppe i hver
side annenhver rad i alt 4
ganger. Når ermet måler 8 cm,
felles inn ved å hekle 20 fm langs
forrige rad. Vend med 1 lm og
hekle i alt 4 rader fm. Klipp av
tråden.
Hekle ett erme til i andre siden
på samme måte.

tråden. NB: Hullene i mønsteret
benyttes som knapphull. Legg
stolpene over hverandre midt
foran og sy fast nederst.
Hette:
Hekle fra rettsiden direkte på
halskanten og innenfor begge
stolpene i alt 19 st-grupper.
Vend og hekle en rad til. På
neste rad økes midt bak (mellom
2 st-grupper), hekle 2 st, 1 lm, 2
st i samme mellomrom. Hekle 2
rader uten øking. Gjenta økingen
på neste rad = 21 st-grupper i
alt. Hekle videre uten øking til
hetten måler 16 cm. Klipp av
tråden.
Sy hetten pent sammen i toppen.
Langs
hettekanten
(rundt
ansiktet) hekles fm frem og
tilbake til kanten måler 3 cm.
Klipp av tråden. Brett hele
kanten utover mot rettsiden og
sy den til i hver side ved
halskanten. Sy i knapper.

Nr 16
Jakke med flette
Garn:
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50
gram = ca 160 m)
Garnmengde:
Rød 4219: 100 gram
Tilbehør:
4 små knapper
For- og bakstykke:
Legg opp 97 masker på pinne nr
2 ½ og strikk 2 cm vrangbord 1
rett, 1 vrang, men på siste pinne
økes 7 masker jevnt fordelt =
104 masker. Skift til pinne nr 3
og del inn med flettemønster
slik: Strikk 7 masker glattstrikk 1 flette (14 masker)

Montering:
Sy
sammen
ermene
på
undersiden.
Hekle
sammen
resten av posen, sidekanter og
nederkant, med 1 rad fastmasker
fra rettsiden.
Stolper: Hekle 2 rader fm (ca 5
fm pr. 3 rader) og klipp av
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- strikk glattstrikk til 21 masker
står igjen - strikk 1 flette + 7
masker glattstrikk. Fortsett med
denne inndelingen. Når arbeidet
måler 9 cm, deles det i hver side
med 26 masker
på hvert
forstykke og 52 masker på
bakstykket. Strikk hver del for
seg.
Forstykkene:
Strikk
til
ermekanten måler 6 cm. Fell til
halsringning annenhver pinne
ved forkanten 3,3,2,1 masker =
17 masker til skulder. Fell av når
ermekanten måler i overkant av
8 cm
Bakstykket:
Strikk til 4 pinner før hel lengde.
Fell av de midterste 12 maskene,
deretter 2,1 masker på hver side
av halsen. Fell av skuldrene.
Ermer:
Legg opp 24 masker på pinner nr
2 ½ og strikk 2 cm vrangbord.
Øk jevnt fordelt til 36 masker og
skift til pinner nr 3. Strikk 11
masker glattstrikk - 1 flette – 11
masker glattstrikk. Fortsett med
denne inndelingen og øk 2
masker på undersiden hver 1 ½
cm til 46 masker.

Fell av når ermet måler 10 cm.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Halskant: Strikk opp med pinne
nr 2 ½ ca 41 masker og strikk 5
pinner vrangbord. Fell av med
rette og vrange masker.
Forkanter: Strikk opp med
pinne nr 2 ½ ca 15 masker per 5
cm langs forstykket. Strikk 5
pinner vrangbord og fell av.
Strikk den andre forkanten med
4 knapphull jevnt fordelt på 3.
pinne (1 knapphull = 1 kast, 2
rett sammen).
Sy i ermene og sy i knapper.

Lue

Legg
opp
80
masker
på
strømpepinner nr 2 ½ og strikk 2
cm vrangbord 2 rett, 2 vrang. Øk
6 masker til 86 masker og skift
til pinner nr 3. Strikk glattstrikk
til arbeidet måler 9 cm, settes et
merke i hver side (mellom 2
masker) med 43 masker på hver
del. Før merket felles ved å
strikke 2 rett sammen, etter
merket strikkes 2 vridd rett
sammen. Gjenta denne fellingen
i hver side hver 3. omgang til 6
masker
står
igjen.
Trekk
maskene sammen og fest godt.
Lag en pompong og sy fast i
enden.

Nr 17
Hel dress med lue og
strømper
Garn:
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50
gram = ca 160 m)
Garnmengde:
Blå 5575: 50 gram
Grønt 8514: 50 gram
Rester med rødt 4219 og gult
2117.
Tilbehør:
6 små knapper
Veiledende pinner:
Nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:

27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Begynn med det ene benet:
Legg
opp
med
grønt
og
strømpepinner nr 2 ½ 24 masker
og strikk 1 rett, 1 vrang i 2 cm,
men på siste omgang økes 1
maske i hver maske = 48
masker. Skift til pinner nr 3 og
strikk
mønster
A,
deretter
glattstrikk med blått, samtidig
som det økes 2 masker på
innsiden hver 2 cm til 60 masker
og benet måler 13 cm. Fell av 10
masker
på
innsiden,
legg
arbeidet til side og strikk 1 ben
til på samme måte.
Strikk
begge
ben
inn
på
rundpinne nr 3 med fellingene
mot hverandre = 100 masker.
Fortsett fram og tilbake med
blått og åpning midt foran til
arbeidet fra sammenføyningen av
bena måler 11 cm. Fell fra retten
21 masker jevnt fordelt = 79
masker. Strikk tilbake rett fra
vrangen
med
blått.
Strikk
mønster B, men etter 5 p deles
det i hver side med 19 masker på
hvert forstykke og 41 masker på
bakstykket.
Forstykkene:
Fortsett
med
mønster B fram og tilbake til
ermekanten måler 6 cm. Fell ved
halssiden
annenhver
pinne
3,2,2,1 masker = 11 masker på
skulderen. Når ermekanten måler
8 cm felles av.
Bakstykket: Strikk mønster til
hel lengde og fell av.
Ermer:
Legg opp med grønt og pinner nr
2 ½ 20 masker og strikk 2 cm
vrangbord. På siste omgang økes
jevnt fordelt til 36 masker. Skift
til pinne nr 3 og strikk mønster
A, videre glattstrikk med blått,
samtidig som det økes 2 masker
på undersiden hver 2 cm til i alt
44 masker og ermet måler 10
cm. Fell av.
Montering:
Sy
forstykkets
skuldre
mot
tilsvarende
masker
på
bakstykket.
Sy sammen ca 4 cm midt foran
fra skrittet og opp.
Halskant: Strikk opp med grønt
og pinne nr 2 ½ ca 41 masker og
strikk 4 pinner vrangbord. Fell av
med rette og vrange masker.
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Heklekanter foran:
Begynn
øverst
i
halsen
på
høyre
forstykke og fest tråden med 1
kjedemaske. Hekle med blått og
heklenål nr 2 ½ først 2
fastmasker langs halskanten X 2
luftmasker, hopp over en liten
cm, hekle 5 fm langs de neste 2
cm X. Gjenta fra X - X til det er
laget 6 knapphull. Hekle ned til
sammensyingen, vend og hekle
tilbake 1 fastmaske over hver
maske og 3 fastmasker i hvert
knapphull. Klipp av tråden og
hekle 1 rad fastmasker langs den
andre forkanten.
Sy til nederst og sy i knapper.

Lue

Legg
opp
med
grønt
og
strømpepinner nr 2 ½ 90 masker
og strikk 2 cm vrangbord. Skift
til pinner nr 3 og strikk mønster
A og deretter glattstrikk med
blått. Når arbeidet måler 10 cm,
felles i toppen slik: X 4 rett, 2
rett sammen X. Gjenta fra X - X.
Strikk 2 omganger uten felling.
X 3 rett, 2 rett sammen X. Strikk
2 omganger uten felling. Fell 2
ganger til, men nå annenhver
omgang og med 1 maske mindre
mellom hver felling for hver
gang. Strikk til slutt 2 rett
sammen omgangen rundt, trekk
maskene godt sammen og fest
tråden.

Strømper

Legg
opp
med
grønt
strømpepinner nr 2 ½ 24 masker
og strikk 1 rett, 1 vrang i 8 cm.
Strikk 2 rett sammen omgangen
rundt, trekk resten av maskene
sammen og fest godt.

Nr 18
Funny
tilbehør

jakke

Garn:
Funny (100 %
gram = ca 90 m)

med

Forstykkene:
Strikk
til
ermekanten måler 7 cm. Fell til
halsringing annenhver p 2,2,1,1
m = 12 m til skulder. Fell av ved
hel lengde.
Ermer:
Legg opp 22 m og strikk 4 p
rettstrikk
fram
og
tilbake.
Fortsett i glattstrikk og øk 1 m i
hver side ca hver 1 ½ cm til i alt
36 m. Når ermet måler 10 cm,
felles av.
Montering:
Sy
sammen
skuldrene.
Sy
sammen ermene på undersiden
og sy dem til i ermehullet.
Hette: Strikk opp 43 m rundt
halsen. Strikk glattstrikk fram og
tilbake, og etter 4 p økes 4 m
jevnt fordelt langs nakken. Strikk
3 p og øk igjen på samme måte
= 51 m. Når hetten måler 12 cm,
settes et merke i den midterste
m. Strikk 2 rett sammen på hver
side av merkem annenhver p 5
ganger. Fell avresten av m på en
gang. Sy hetten sammen i
toppen.
Sy 3 hemper langs det ene
forstykket og tilsvarende knapper
langs det andre.

Skjerf og votter:
polyester.

50

Garnmengde:
Rød 4109: 100 gram
Tilbehør:
3 knapper
Veiledende pinner:
Nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
For og bakstykket:
Legg opp 72 m på p nr 4 og
strikk 4 p rettstrikk fram og
tilbake. Fortsett med glattstrikk.
Når arbeidet måler 10 cm, deles
det i hver side med 18 m til hvert
forstykke og 36 m til bakstykket.
Bakstykket:
Strikk
til
ermekanten måler 9 cm og fell
av.

Garn:
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50
gram = ca 160 m)
Garnmengde:
Rød 4219: 50 gram
En liten rest hvitt + evnt gult til
knute inne i blomsten.
Veiledende pinner:
Nr 3
Strikkefasthet:
27 m rettstrikk på p nr 3 = 10
cm

Skjerf

Legg opp 2 m med rødt på p nr 3
og strikk fram og tilbake i
rillestrikk samtidig som du øker 1
m i hver side innenfor de to
ytterste m på annenhver p til i
alt 20 m.
Strikk 2 p uten øking og strikk
deretter
videre,
men
med
fellinger annenhver p. Når det
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gjenstår 8 m strikkes 14 p rett
opp. Sett m på en hjelpep og
plukk opp 8 nye m bak arb der
hvor de 14 p begynte. Strikk
igjen 14 m. Strikk m fra de to
pinnene sammen til en (=8 m)
og
fortsett
med
rillestrikk
samtidig som det igjen økes 1 m
i hver side innenfor de to ytterste
m på annenhver p til i alt 24 m.
Strikk 10 cm uten øking.
Fortsett med rillestrikk, men nå
med fellinger annenhver p til det
gjenstår 8 m. Strikk 14 p rett
opp.
Fortsett med rillestrikk og øk
igjen 1 m i hver side til 20 m.
Strikk 2 p uten øking. Fortsett,
men nå med fellinger annenhver
p til det gjenstår 2 m, fell av.
Pynt skjerfet med en brodert hvit
mille-fleur blomst i hver ende. Sy
en fransk knute med gult midt i
blomsten.

Votter

Legg opp 24 m med rødt på p nr
3 og strikk ribb rundt (1 rett, 1
vrang). Strikk 2 omg rødt, 2 omg
hvitt, 2 omg rødt, 2 omg hvitt, 2
omg rødt. Skift til glattstrikk og
strikk 4 cm. Sett et merke rundt
2 m i hver side med 10 m
mellom. Fell en m på hver side
av sidem annenhver omg til det
gjenstår 10 m. Trekk m sammen
og fest godt.
Border en mille-fleur blomst på
hver vott.

Mille-fleur:

Nr 19
”Hentesett” til dukken
Garn:
Mandarin Petit (100 % bomull.
50 gram = ca 180 m)
Garnmengde hele settet:
Rosa 4502: 150 gram
Veiledende pinner:
Strømpepinner nr 2 ½ og 3.
Tilbehør:
4 knapper til dressen
5 knapper til jakken
Silkebånd til knytting foran på
buksa og til knyttebånd på kysa.
Strikkefasthet:
27 masker på pinne nr 3 = 10
cm.

Bukse

Begynn nederst på det ene benet
og legg opp 38 m på strømpep nr
2 ½. Strikk 6 p rettstrikk/riller
fram og tilbake. Skift til p nr 3 og
øk samtidig 6 m jevnt fordelt.
Fortsett med glattstrikk rundt til
benet måler 11 cm. Øk 2 m på
innsiden av benet annenhver
omg 7 ganger = 58 m. Legg
arbeidet til side og strikk 1 ben
til på samme måte.
Sett begge bena inn på liten
rundp nr 3 med økingene mot
hverandre (midt foran og midt
bak) = 116 m. Strikk 1 omg og
strikk samtidig 2 rett sammen fra
hvert ben både foran og bak =
midtmaske for videre felling.
Fortsett rundt og strikk 2 rett
sammen på hver side av midtm
både foran og bak annenhver
omg i alt 6 ganger = 90 m.
Strikk
til
dressen
fra
sammenstrikkingen
i
skrittet
måler 14 cm. Strikk en hullrad:
*1 kast, 2 rett sammen*. Gjenta
fra * til * omg rundt. Fortsett
med glattstrikk 3 omg. Del
arbeidet i hver side med 45 m på
hver del.
Forstykket: Fell til ermehull i
hver side annenhver p med
3,2,1,1 m = 31 m. Strikk til
ermehullet måler 5 cm. Fell til
hals de midterste 5 m og strikk
hver side for seg. Fell ytterligere

2,2,1,1 m ved halssiden = 8 m til
skulder. Strikk til ermehullet rett
opp måler 8 cm. Strikk 4 p
rettstrikk/riller. På andre p fra
retten strikkes to knapphull på
hver skulder slik: 1 kast, 2 rett
sammen. Fell av etter de to
rillene.
Bakstykket: Fell til ermehull i
hver side og strikk til 3 cm før
hel lengde. Fell til halsringning 7
m, deretter 2,1,1 m i hver side.
Strikk til samme lengde som
forstykket (avslutt med 2 riller).
Montering:
Sy sammen rillekanten nede på
bena.
Ermekanter: Strikk opp ca 48 m
med pinne nr 2 ½ (pass på at
ermehullet ikke blir for stort).
Strikk 6 p rettstrikk, fell av.
Halskant foran: Ca 35 m, strikk
samme kant.
Halskant bak: Ca 29 m, strikk
samme kant.
Sy 2 knapper på hver side av
bakstykket
tilsvarende
knapphullene.

Kyse

Begynn
med
kappen
rundt
ansiktet.
Legg opp 67 m. Strikk fram og
tilbake og øk på første p 1 m i
annenhver m = 100 masker.
Strikk 10 p glattstrikk. Fell fra
vrangen: *1 vrang, 2 vrangt
sammen* ut omg = 67 m. Bruk
en ekstra p og plukk opp 67 m
langs
oppleggskanten.
Strikk
disse m sammen med m på
hovedpinnen slik at det dannes
en bise. Fortsett med glattstrikk
8 p. Vend nå arbeidet slik at det
som var vrangen nå blir retten.
Strikk glattstrikk og øk videre 1
maske i hver side ca hver 3 cm i
alt 2 ganger = 71 masker.
Når arbeidet fra vendingen måler
10 cm, felles de første og siste
26 maskene av. Fortsett over de
midterste 19 maskene til dette
stykket har samme lengde som
de avfelte sidemaskene. La
maskene stå.
Sy
midtstykket
fast
langs
sidestykkene med attersting på
vrangen.
Brett 8 p kanten etter bisen
dobbelt og sy til der hvor
arbeidet vendes.
17

Strikk opp ca 65 masker langs
halskanten inkl de løse maskene.
Strikk glattstrikk samtidig som
det på første pinne strikkes 2 rett
sammen
9
ganger
langs
midtstykket. Strikk i alt 2 ½ cm
og fell av. Brett kanten dobbel
mot vrangen og sy til. Træ i et
silkebånd til knyttesnor.

Sko

Legg opp 30 m og strikk 2 p rett.
Øk foran slik:
1.p: 12 rett – i neste m strikkes
(1 rett, 1 kast, 1 rett) – 4 rett – i
neste m strikkes (1 rett, 1 kast,
1 rett) – 12 rett.
2.p og annenhver p videre: Alle
m strikkes rett.
3.p: 14 rett – øk som på 1. p. –
4 rett – øk som på 1. p. – 14
rett.
Fortsett å øke annenhver p
(begynn og slutt med 2 m mer
for hver gang) til det er 50 m i
alt. Nå felles foran på hver
pinne:
19 rett – 2 rett sammen – 8 rett
– 2 rett sammen – 19 rett.
Neste p: 19 rett – 2 rett sammen
– 6 rett – 2 rett sammen – 19
rett.
Neste p: 19 rett – 2 rett sammen
– 4 rett – 2 rett sammen – 19
rett.
Neste p: 19 rett – 2 rett sammen
– 2 rett – 2 rett sammen – 19
rett.
Neste p: 19 rett – 2 rett sammen
– 2 rett sammen – 19 rett. Fell
av alle m på èn gang.
Sy sammen under foten og midt
bak.

Jakke:

For- og bakstykke:
Legg opp 99 masker på pinne nr
2 ½ og strikk 4 pinner rettstrikk
(2 riller) fram og tilbake. Skift til
pinne nr 3 og strikk mønster A
innenfor 1 rett kantmaske i hver
side (er ikke på diagrammet).
Deretter strikkes glattstrikk. Når
arbeidet måler 8 ½ - 9 cm, deles
inn fra vrangen slik: Strikk 21
masker (= venstre forstykke),
fell av de neste 6 maskene til
ermehull, strikk 45 masker (=
bakstykket), fell 6 masker, strikk
de siste 21 maskene (= høyre
forstykke).
Strikk
forog
bakstykke hver for seg.
Høyre forstykke: Fell raglan
slik: Strikk til 3 masker står igjen
før fellingen i siden, strikk 2 rett
sammen, 1 rett, snu og strikk
vrangt tilbake. Fortsett denne
fellingen annenhver pinne til 8
masker står igjen (13 fellinger i
alt). Fell av.
Venstre forstykke: Begynn ved
ermesiden og strikk 1 rett, 2
vridd rett sammen, strikk pinnen
ut. Strikk vrangt tilbake på
vrangen. Fell annenhver pinne til
8 masker står igjen, fell av.
Bakstykket: Fell raglan i hver
side annenhver pinne som på
forstykkene til 19 masker står
igjen. Fell av.
Ermer:
Legg opp 27 masker på pinne nr
2 ½ og strikk 4 pinner rettstrikk
fram og tilbake. Skift til pinne nr
3 og strikk mønster A, deretter
glattstrikk. Samtidig økes 1
maske i hver side hver 4. pinne
til i alt 39 masker. Når ermet
måler 9 cm, felles 3 masker i
hver side, deretter raglan i hver
side annenhver pinne som på
bakstykket til 7 masker står
igjen. Fell av.
Montering:
Sy
sammen
ermene
på
undersiden og sy raglanfellingene
mot de samme fellingene på forog bakstykke.
Halskant og stolper: (strikkes i
ett)
Begynn
nederst
på
høyre
forstykke og strikk opp med
pinne nr 2 ½ ca 44 masker langs
forstykket, ca 42 masker rundt

halsen og ca 44 masker ned
langs venstre forstykke. Strikk i
alt 6 pinner rettstrikk, men øk
samtidig 2 masker i hvert hjørne
øverst på forstykkene annenhver
pinne 2 ganger. Det lages også 5
knapphull jevnt fordelt etter 2
pinner, 1 knapphull = 1 kast, 2
rett sammen. Fell av.
Sy i knapper.

Nr 20
Rosa kjole, lue og sokker
Garn:
Lanett (100 % ull, 50 gram er ca
meter)
Garnmengde hele settet:
Rosa 4520: 100 gram
Tilbehør:
4 små knapper
Veiledende pinner:
Nr. 2 ½
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på pinne nr. 2 ½
= 10 cm

Kjole:

Begynn øverst i halsen og legg
opp 37 m, strikk 3 pinner
vrangbord, 1 rett, 1 vrang frem
og tilbake. Øk slik: *1 rett, 1
kast*. Gjenta fra *-* hele
pinnen. Avslutt med 1 rett = 73
m. Strikk 2 ½ cm glattstrikk,
deretter 1 pinne rett fra vrangen
(= 1 rille). Øk en gang til fra
retten slik: *1 rett, 1 kast*.
Gjenta fra *-* hele pinnen.
Avslutt med 1 rett = 145 m.
Del arbeidet fra vrangsiden i
12 like store felt slik: *strikk 1
rett, 11 vrangt*. Gjenta fra ** og avslutt med 1 m rett.
Fortsett å strikke med denne
inndelingen og etter 2 pinner
økes 1 m på hver side av hvert
glattstrikkfelt = 169 m. Strikk
3 pinner og øk igjen = 193 m.
Etter ytterlig 4 pinner deles
arbeidet inn fra vrangen slik:
Strikk 32 masker, sett de
neste 33 m på en hjelpetråd
(= ermet), legg opp 9 nye m
på undersiden, strikk 63 m,
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sett 33 m på en hjelpetråd (=
ermemasker), legg opp 9 nye
masker på undersiden, strikk 32
m. På neste pinne økes det til 15
m rett, 1 m vrangt under ermet,
slik at alle felt er like store.
Strikk i alt 9 pinner fra forrige
øking. Herfra strikkes det rundt
og det økes 1 m på hver side av
alle felt. Øk igjen hver 12.
omgang til arbeidet måler 21 cm
fra opplegget i halsen. Strikk 7
pinner rillestrikk frem og tilbake.
Fell av med rette m fra
vrangsiden. Sy sammen kantene.
Ermer: Sett ermemaskene på
strømpepinner og ta samtidig
opp 12 nye m på undersiden.
Strikk 3 cm glattstrikk rundt og
fell så inn til 28 m. Avslutt med
rillekant som nede på kjolen.
Kappe:
Legg
kjolen
med
halsutringningen mot deg og
strikk opp langs rillen 1 rett, 1
kast i hver maske, avslutt med 1
m rett = 145 masker. Fra
vrangen strikkes vrangt samtidig
som det økes ytterlig 18 m jevnt
fordelt. Strikk hullmønster etter
diagram frem og tilbake. Avslutt
med 5 pinner rettstrikk (riller).
Fell av passe løst med rette m fra
vrangsiden.
Montering: Damp skjørt og
kappe fra vrangen. Hekle 1 rad
fastmasker rundt splitten og ta
med kappen samtidig. Sy 4 små
hemper som knapphull. Sy på
små knapper på andre siden.

Lue:

Legg opp 79 m og strikk 4 riller
frem
og
tilbake.
Strikk
hullmønster etter diagram 2
ganger. Fortsett med glattstrikk
til arbeidet måler 8 cm. Fell luen
slik: 1 rett, *2 rett sammen, 4
rett*. Gjenta fra * - * hele
pinnen. Strikk 5 pinner uten
felling. Fell igjen: 1 rett, *2 rett
sammen, 3 rett*. Gjenta fra *-*
hele pinnen. Strikk 3 pinner uten
felling. Fell igjen: 1 rett, *2 rett
sammen, 2 rett*. Gjenta fra *-*
hele pinnen ut. Strikk 3 pinner
uten felling. Fell igjen: 1 rett, *2
rett sammen, 1 rett*. Gjenta fra
*-* hele pinnen ut. Strikk 3
pinner uten felling. Fell igjen: 1
rett, *2 rett sammen*. Gjenta
fra *-* hele pinnen ut.
Strikk 1 pinne vrangt (fra
vrangsiden), og strikk igjen 2
rett sammen pinnen ut. Klipp av
tråden og trekk den gjennom
resten
av
maskene,
trekk
sammen og fest godt. Sy luen
sammen ca 5 cm fra toppen midt
bak.
Strikk opp ca 44 m langs
halskanten på luen og strikk 2
riller. Fell av med rett masker fra
vrangen. Tvinn en snor og trekk
gjennom denne kanten.

Sokker:

(Strikkes i rettstrikk, riller).
Legg opp 27 m og begynn med
en gang og øke slik: Strikk 10 m
rett, løft opp tråden før neste m
og strikk den rett, strikk 7 m
rett, løft opp tråden før neste m
og strikk den rett, strikk 10 m
rett.
2. pinne: 11 m rett, øk 1 m, 7 m
rett, øk 1 m, 11 m rett.
Øk videre hver pinne på hver
side av de 7 midtmaskene til det
er i alt 43 masker.
Strikk 3 riller over alle maskene
uten øking.
Fell deretter midt foran: Strikk
18 m rett, 2 m rett sammen, 3 m
rett, 2 m rett sammen, 18 m
rett. Strikk 1 pinne rett. Fell igjen
slik: 18 m rett, 2 m rett
sammen, 1 m rett, 2 m rett
sammen, 18 m rett. Strikk 1
pinne rett.
Fell tilslutt slik: 18 m rett, 3 m
rett sammen, 18 m rett. Fell av
alle maskene på neste pinne. Sy
sammen midt bak og under foten
med kastesting og vreng sokken.
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Nr 21
Strikket dåpskjole
Garn:
Mandarin Petit (100 % bomull.
50 gram = ca 180 meter).
Garnmengde m/lue:
Hvitt 301/1001: 200 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 3
Heklenål nr 2 ½
Tilbehør:
6 små knapper
Hattestrikk
Ca 50 cm satinbånd
Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr
3 = 10 cm
Begynn nederst. Legg opp 216
masker på rundpinne nr 3 og
strikk 3 pinner rettstrikk fram og
tilbake. Fortsett rundt og strikk 2
omganger glattstrikk, og deretter
mønster A til arbeidet måler 8
cm.

Strikk 2 og 2 masker rett
sammen omgangen rundt = 108
masker.
Strikk
2
riller
=
vekselvis 1 omgang vrangt, 1
omgang rett 2 ganger. Begynn
ved pilen på mønster B og strikk
første rad ferdig = 55 masker på
forstykket.
Fortsett
med
hullmønsteret fortløpende over
bakstykket
(53
masker)
til
begynnelsen
av
omgangen.
Mønsterfeltet over 19 masker
skal bare strikkes på forstykket.
Fortsett med denne inndelingen
og strikk til hele arbeidet måler
20 cm. Fell av de midterste 3
maskene
på
bakstykket
og
fortsett med samme mønster
fram og tilbake. Når arbeidet
måler 34 cm, deles de i hver side
med
25
masker
til
hvert
bakstykke og 55 masker på
forstykket. Strikk hver del for
seg.
Bakstykkene:
Fortsett uten
hullmønster og fell på første
pinne ved å strikke 1 rett,
deretter 2 rett sammen pinnen ut
=
13 masker. Strikk til
ermehullet måler 7 cm og fell av.
Forstykket: Fell på første pinne
på hver side av mønsterfeltet ved
å strikke 3 rett sammen 6 ganger
- strikk mønsterfeltets 19 masker
- strikk 3 rett sammen 6 ganger
= 6 masker på hver side av
mønsterfeltet.
Strikk
til
ermehullet måler ca 5 cm. Fell av
de midterste 13 maskene og
strikk hver side for seg. Fell ved
halssiden annenhver pinne 2,1
masker = 6 masker igjen til
skulder. Strikk til hel lengde og
fell av.
Strikk den andre siden på
tilsvarende måte.
Ermer:
Legg opp 41 masker og strikk 3
pinner rettstrikk fram og tilbake.
Strikk ca 1 ½ cm glattstrikk og
deretter hullmønster B. Tell ut
fra midt
på ermet hvordan
mønsteret skal begynne. Strikk
til ermet måler ca 11 cm. Fell 4
masker i begynnelsen av hver
pinne i alt 3 ganger i hver side,
så resten av maskene.
Montering:
Sy forstykkets skuldermasker
mot tilsvarende masker på hvert
bakstykke.
Sy
sammen
ermene
på
undersiden og sy dem til i

ermehullet,
overskuddsvidden
rynkes
sammen
ved
skuldersømmen og litt ned til
hver side.
Knappekant bak: Strikk opp
med pinne nr 2 ½ ca 13-14
masker pr 5 cm langs den ene
siden av splitten bak. Strikk i alt
6 pinner rettstrikk og fell av. Sett
merker for i alt 6 knapper med
jevne mellomrom, den øverste 2
masker fra kanten.
Strikk den andre kanten med
tilsvarende knapphull på 3.
pinne. 1 knapphull = 1 kast, 2
rett sammen. Hekle picoter rundt
hele nederste kant slik: Fest
tråden med 1 kjedemaske X 4
luftmasker, hekle 1 fastmaske i
den første av disse, hopp over 2
masker, 1 fastmaske i neste
maske X. Gjenta fra X til X og
klipp av tråden. Hekle samme
kant rundt halsen og nederst på
hvert erme. Sy i knapper. Klipp
til 2 stk hattestrikk i passe
lengde. Bruk en butt nål med
stort
øye
og
tre
strikken
vekselvis
over
og
under
annenhver maske ca 2 ½ cm inn
på ermet. Stram til i passe vidde
og slå en knute på vrangen.

Lue:

Legg opp 65 masker på pinne nr
2 ½ og strikk 3 pinner rettstrikk
+ 2 pinner glattstrikk fram og
tilbake. Skift til pinne nr 3 og
strikk mønster A innenfor 1 rett
kantmaske i hver side. Når
arbeidet måler 10 ½ cm, felles
24 masker i hver side. Fortsett
over de midterste 17 maskene
med samme mønster til lengden
på dette stykket tilsvarer de
avfelte sidemaskene. Fell inn ved
å strikke 1 rett, så 2 rett
sammen 8 ganger = 9 masker.
Sett maskene på en hjelpenål.
Sy midtstykket sammen med
sidestykkene fra vrangen. Plukk
opp langs nederste kant ca 56
masker (inkl maskene på tråd).
Strikk 2 cm glattstrikk og fell av.
Brett kanten dobbel mot vrangen
og sy til.
Ytterst langs luekanten hekles 1
rad picoter som på kjolen, og det
samme gjøres i den siste rillen
før mønsteret begynner. Trekk et
satinbånd gjennom løpegangen.
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Nr 22
Snekkerbukse og caps
Garn:
Fiesta (55 % bomull, 45 % acryl.
50 gram = ca 80 m)
Garnmengde:
Blå 6246: 150 gram
Tilbehør:
3 knapper
Veiledende pinner:
Nr 4 ½
Heklenål nr 4 til caps
Strikkefasthet:
16 m glattstrikk på p nr 4 ½ =
10 cm

Bukse

Beg med det ene benet: Legg
opp 30 m og strikk rettstrikk
frem og tilbake til det er 2 riller.
Fortsett i glattstrikk frem og
tilbake til benet måler 11 cm. Fell
3 m i hver side (= 24 m). Legg
arb til side og strikk et ben til.
Sett begge bena inn på en liten
rundp med innsiden av bena mot
hverandre. Strikk glattstrikk frem
og tilbake over alle 48 maskene
(omg beg midt bak). Strikk til
arb måler 8 cm fra skrittet.
Strikk 1 rille. Lag knapphull på
neste omg, slik; strikk 1 r, 2 r
sammen, kast. Når det er 2 riller
(fra retten) skal det strikkes klaff
over de midterste m. Fell av de
første 18 m, strikk rett over de
neste 12 m, fell av de resterende
m. Klipp tråden. Strikk videre
over klaffens masker i riller til
klaffen har 6 riller (8 riller med
linningen). Lag nå et knapphull i
hver side, slik; strikk 1 m, 2 r
sammen, kast, 6 r, kast, 2 r
sammen. 1 r. Strikk ytterligere 1
rille og fell av.
Seler: Legg opp 28 m. Strikk 2
riller. Fell av. Strikk en sele til.
Montering:
Sy sammen innsiden av bena. Sy
sammen ca 7 cm midt bak. Sy
selene fast bak på buksen, ca 3
cm fra åpningen på hver side. Sy
en knapp i linningen bak og en
knapp i hver sele.

Caps

Legg opp 4 lm med dobbelt garn
og ta sammen til en ring med 1
kjm. Resten av luen hekles i
halvstaver med nedtak i bakre
maskeledd (= ”stripemønster”).
1. omg: 8 hst i ringen (1. hst
erstattes av 2 lm)
2. omg: 2 hst i bakre maskeledd
i hver hst fra forrige omg = 16
hst.
3. omg: *1 hst i 1. m, 2 hst i
neste m* (dvs det økes 1 m i
hver 2. m) = 24 hst.
4. omg: *1 hst i hver av de to
første, 2 hst i neste m* (det økes
1 m i hver 3. m) = 32 hst
5. omg – og videre: Fortsett og
øke på denne måten med 1 m
mer mellom økningene for hver
gang, til det er 8 hst mellom
økningene = 80 m.
Hekle 3 omg uten økning. På
neste omg felles ved å hekle
sammen hver 7. og 8. hst (6 hst
mellom hver felling). Fell på
samme måte på de neste omg
med en m mindre mellom
fellingene til det er 2 hst mellom
fellingene. Hekle deretter 3 omg
med fm. Klipp garnet og fest
tråden.
Skjerm: Mål ut til midten foran.
Beg ca 6 m før midten og hekle
11 fm. Vend. Hekle 1 kjm i 1. m,
1 fm i hver m til det gjenstår 1
m. Vend. Fortsett slik (med
felling av 1 m i hver side på hver
omg) til det gjenstår 3 fm på
omg. Klipp tråden. Hekle 1 omg
fm rundt hele skjermen fra
retten.

Hvit genser
Garn:
Mandarin Petit (100 % bomull.
50 gram = ca 180 m)
Garnmengde:
Hvit 1001: 50 gram
Tilbehør:
5 små knapper
Veiledende pinner:
Nr 3

Genseren strikkes i
frem og tilbake.

glattstrikk

Forstykket:
Legg opp 40 m og strikk 2 riller.
Strikk videre med glattstrikk
frem og tilbake til arb. måler ca 6
cm. Legg opp 9 m i slutten av de
to neste pinnene (= ermer), og
strikk videre i glattstrikk bortsett
fra de tre ytterste maskene som
strikkes i rillestrikk (rett på
retten, rett på vrangen). Strikk
til ermet måler 5 cm. Fell de
midterste 8 m til hals og strikk
hver del ferdig for seg. Fell
videre ved halssiden 3,2,1 m =
19 m på hvert erme/skulder. Når
ermet måler 8 cm felles alle
maskene av.
Venstre bakstykke:
Legg opp 22 m og strikk 2 riller.
Fortsett i glattstrikk, men strikk
de 3 ytterste maskene i rillestrikk
(= knappestolpe). Strikk til arb
måler 6 cm og legg opp 9 m til
erme
i
motsatt
side
av
knappestolpen. De tre ytterste av
de nye maskene strikkes i
rillestrikk. Når ermet måler 7 cm
felles det 9 m til nakke (inkl de
tre
maskene
som
utgjør
knappestolpen). Fell videre 2, 1
m mot nakken. Fell av ved
samme lengde som forstykket.
Høyre bakstykke:
Strikkes
som
venstre
med
motsatt økning til erme og felling
til nakke. Lag knapphull, slik:
Det første knapphullet etter ca 1
cm ved å strikke 2 r sammen,
kast (= de tre maskene som
utgjør knappestolpen). Strikk de
tre ytterste maskene i rillestrikk
hele tiden, og lag totalt 4
knapphull med ca 2 ½ cm
mellomrom.
Montering:
Sy sammen på skuldrene, i
sidene og under ermene. Plukk
opp m langs halskanten og strikk
rillestrikk. På 1. p lages et
knapphull på samme måte som
på høyre bakstk. Fell av når det
er strikket 2 riller.
Sy i knapper.

Nr 23
Rød kjole og sko
Garn:
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50
gram = ca 160 m)
Garnmengde:
Rød 4219:100 gram
Evt
litt
sølvtråd
eller
pynteknapper til skoene.
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Veiledende pinner:
Nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm

Kjole

Begynn nederst på skjørtet og
legg
opp
176
masker
på
rundpinne nr 2 ½. Strikk 1 omg
rett + 1 omg vrangt (1 rille),
deretter hullrad: strikk 1 kast, 2
rett sammen omgangen rundt, så
1 omg vrangt. Skift til pinne nr 3
og strikk mønster A, men utelat
de
2
første
radene
på
diagrammet. Fortsett i glattstrikk
til arbeidet måler 14 cm. Del
arbeidet midt bak og strikk fram
og tilbake til arbeidet måler 17
cm. Strikk fra retten 2 rett
sammen og noen ganger 3 rett
sammen til 76 masker. Strikk
rett tilbake på vrangen + 1
hullrekke + rett fra vrangen. Del
arbeidet i hver side med 19
masker på hvert bakstykke og 38
masker på forstykket. Strikk hver
del for seg.
Bakstykkene: Strikk glattstrikk
til ermehullet måler 9 cm og fell
av.
Forstykket: Strikk 2 pinner glatt
og fell 1 maske til 37 masker.
Strikk
1
hjerte
midt
på
forstykket. Når ermehullet måler
7 cm, felles de midterste 11
maskene og hver side strikkes
for seg.
Fell ytterligere 1 maske 1 gang
ved halssiden = 12 masker til
skulder. Fell av ved hel lengde.
Ermer:
Legg
opp
32
masker
på
strømpepinner nr 2 ½ og strikk
samme kant som nede på

Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
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skjørtet Skift til pinner nr 3 og
strikk hullmønster. Øk 2 masker
på undersiden hver 1 ½ cm til i
alt 48 masker. Når ermet måler
10 cm, deles det på undersiden.
Strikk fram og tilbake samtidig
som det felles 2 masker i
begynnelsen av hver pinne 3
ganger i hver side. Fell av resten
på en gang.
Montering:
Sy
forstykkets
skuldre mot
tilsvarende
masker
på
bakstykkene.
Kant
rundt
splitten
bak:
Begynn nederst i splitten og
strikk opp ca 13 masker pr 5 cm
langs hele kanten, rundt halsen
og ned langs den andre kanten.
Snu her og fell av fra vrangen
med rette masker.
Hekle picoter nede på skjørtet og
nederst på ermene som på
barnekjolen.

Sy i ermene.
Sy 4 - 5 hemper langs den ene
siden
av
splitten
bak
og
tilsvarende knapper langs den
andre.

Sko

Legg opp 22 masker på pinne nr
3 og strikk 4 pinner rett (2 riller)
fram og tilbake. Øk foran slik:
1. pinne: 8 rett - i neste maske
strikkes 1 rett, 1 kast, 1 rett - 4
rett - i neste maske strikkes 1
rett, 1 kast, 1 rett - 8 rett = 26
masker.
2. pinne og annenhver pinne
videre: Rett over alle maskene.
3. pinne: 10 rett - øking som på
1. pinne - 4 rett - øking - 10 rett
= 30 masker.
Fortsett å øke annenhver pinne
på samme måte (begynn og slutt
med 2 masker mer for hver
gang) til det er 42 masker i alt.
Fell foran på tåen hver pinne
slik:
16 rett - 2 rett sammen - 6 rett
- 2 rett sammen - 16 rett.
Neste pinne: 16 rett - 2 rett
sammen - 4 rett - 2 rett
sammen - 16 rett.
Neste pinne: 16 rett - 2 rett
sammen - 2 rett - 2 rett
sammen - 16 rett.
Neste pinne: 16 rett - 2 rett
sammen - 2 rett sammen - 16
rett. Fell av alle maskene på èn
gang. Sy sammen under foten
og midt bak. Sy en liten blomst
med
sølvtråd
eller
en
pynteknapp midt på hver sko.
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Hekletips:

