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Nydelige plagg og
kjekke ideér til julen!
Strikk i våre gode
merkegarn til glede
for store og små.
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Nr 1
Barnekjole i shine
Størrelse:
(1/2) 1 (2) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (45) 49 (53) 58 cm
Hel lengde: (46) 50 (56) 64 cm
Ermelengde: (18) 21 (24) 27 cm
Garn:
shine (55 % bomull, 45 %
viscose, 50 gram = ca 113
meter)
Garnmengde:
Rød 4219: (300) 350 (400) 400
gram
Tilbehør:
2 små knapper
Silkesnor
Veiledende pinner:
Nr. 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
24 m glattstrikk på pinne nr. 3 ½
= 10 cm
Begynn nede på skjørtet. Legg
opp (192) 224 (256) 288 m på
pinne nr 3 ½. Strikk frem og
tilbake 5 pinner rett (= 3 riller).
Fortsett rund og strikk mønster A
etter diagram (2) 2 (2) 3 ganger.
Fortsett med diagram B (5) 5 (6)
6 ganger, diagram C (3) 4 (5) 6
ganger, diagram D (3) 4 (5) 6
ganger OBS Fellingen i diagram
B, C og D felles bare første gang
diagrammet strikkes. Når alle
mønster er strikket, strikkes 1
omgang glattstrikk, samtidig som
masketallet reguleres til (120)
130
(140)
150
m.
Strikk
glattstrikk til skjørtet måler (34)
38 (44) 50 cm. Sett et merke i
hver side med (60) 65 (70) 75 m
på hver del. Fell 10 m for
ermehull (= 5 m på hver side av
sidemerkene). Legg arbeidet til
side mens ermene strikkes.
Ermer:
Legg opp (40) 42 (44) 46 m med
pinne nr. 3. Strikk rundt 3 riller.
Skift til pinner nr. 3 ½ og strikk
glattstrikk.
Første
m
er
merkemaske og strikkes hele

tiden vrangt. Øk 1 m på hver
side av merkemasken ca hver 4.5. omgang til det er til sammen
(54) 58 (62) 66 m. Strikk til
ermet måler hel lengde. Fell 10
m midt under ermet.
Bærestykket:
Sett ermene inn på bolen =
(188) 206 (224) 242 m. Strikk
(4) 6 (8) 10 omg. glattstrikk,
skift til pinne nr. 3 og strikk 3
riller (1 rille = 1 omg rett, 1 omg
vrangt), på siste vrange omgang
felles jevnt fordelt til (160) 170
(180) 200 m. Strikk mønster
etter diagram E = (144) 153
(162) 180 m. NB: På andre
mønsterrad
i
diagrammet
kommer
det
2
kast
etter
hverandre, Disse strikkes som 1
kast, men på neste omg. strikkes
2 m i dette kastet. Etter mønster
E strikkes 3 riller. Skift til pinne
nr 3 ½ og strikk 3 omg.
glattstrikk, på første omg. felles
jevnt fordelt
(20) 23 (26) 26 m = (124) 130
(136) 154 m. Sett ett merke
midt foran og midt bak. Det skal
være like mange m på hver del.
Fell for halsåpning (10) 12 (14)
16 m midt foran, fortsett å
strikke glattstrikk til midt bak
merket.
Nå deles arbeidet for splitt midt
bak og hver side strikkes for seg.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
og fell videre for halsåpning
foran, fell først 2 m annenhver
pinne 4 ganger, deretter 4 m
annenhver pinne til hel lengde.
Etter 6 pinner glattstrikk felles på
neste pinne jevnt fordelt (12) 12
(14) 14 m. Strikk 4 omganger,
glattstrikk, på neste pinne felles
jevnt fordelt (12) 12 (14) 14 m.
Strikk til hel lengde. Fell av.
Strikk andre siden på samme
måte.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Splitt: Strikk opp m langs
splitten og strikk 1 p rett fra
vrangen, samtidig som det lages
1 knapphull på ene siden ca 2 cm
fra øverste kanten (knapphull: 2
m sammen, 1 kast). Strikk 1
pinne rett. Fell av med rette m
fra vrangsiden.
Halskant: Plukk opp masker på
pinne nr. 3 ca 11 m pr. 5 cm
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rundt hele halskanten, også på
splittkanten. Strikk riller frem og
tilbake, på andre rille lages et
knapphull over knapphullet i
splitten. Strikk til sammen 3
riller. Fell av.
Sy i knapper i splitten.
Trekk silkesnor gjennom siste
hullrad i mønster D.

Tilbehør:
Fyllmasse
Ståltråd eller figurtråd til kroppen
1 knapp til vest + pynteknapper
til skoene.
Stor pynteknapp i halsen på
nissemor.
Veiledende strikkepinner:
Nr. 5 ½
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på pinner nr. 5
½ = 10 cm

Nr 2
Nissepar
(Nissefar) Nissemor
Mål:
Høyde før toving: ca 73 cm
Høyde etter toving ca 58 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ull, 50 gram
= ca m)
canto (95 % ull, 5 % polyamid,
50 gram = ca 35 m)
Garnmengde, nissefar:
Rødt 4120:100 gram
Ansiktsfarge 2622: 50 gram
Koksgrått 1088: 250 gram
Lys grått 1042: 100 gram
Svart 1099: 50 gram
Litt grønt på sokkeband
+ 1 nøste canto natur 1012 til
hår og skjegg
Garnmengde, nissemor:
Rødt 4120: 200 gram
Ansiktsfarge 2622: 50 gram
Grønt 8582: 200 gram
Lys grått 1042: 100 gram
Svart 1099: 50 gram
+ 1 nøste canto natur 1012 til
hår

Kropp, begge to:
Opplysningene i parentes gjelder
nissefar.
Begynn i livet. Legg opp 52 m
med (lys grått) rødt og strikk
glattstrikk rundt til sammen 4
omganger. Sett et merke midt
foran og et merke midt bak med
26 m på hver del. Lag nissen
høyere bak slik: Strikk 3 m forbi
merket, vend og strikk 6 m
tilbake, vend og strikk 9 m. Vend
og strikk 3 m mer for hver
vending til det er vendt 4 ganger
på hver side.
Fortsett å strikke rundt til det er
strikket 14 omganger der det er
kortest. Øk 4 m jevnt fordelt
over baksiden.
Strikk glattstrikk til arbeidet
måler ca 9 ½ cm på det korteste.
Øk 1 m på hver side av merkene
for midt foran og for midt bak =
4 m økt.
Strikk 2 omganger glattstrikk.
Gjenta denne økingen = 4 m økt.
Strikk 1 omgang glattstrikk.
På neste p felles 4 m jevnt
fordelt over bakstykket = 60 m.
Del arbeidet for ben ved midt
foran og midt bak merkene = 30
m til hvert ben.
Strikk glattstrikk og fell 2 m på
innsiden av benet annenhver
pinne 2 ganger = 26 m.
Nissemor: Strikk neste omgang
slik: *1 m rødt, 1 m lys grått*.
Gjenta fra *-* hel omg. Fortsett
med lys grått.
Begge nissene: Strikk til benet
måler 20 cm. Fell 2 m jevnt
fordelt. Strikk 4 cm til med
glattstrikk. Fell 2 m jevnt fordelt
= 22 m. Strikk 1 omg.
glattstrikk.
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Lag hæl over de bakerste 11 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
til sammen 5 pinner. Fell den
midterste masken. Strikk 2 p
glattstrikk. Del arbeidet med 5 m
på hver pinne og strikk maskene
sammen og fell av.
Plukk opp m langs kantene på
hælen til sammen 11 m = 22 m.
Strikk 4 omg. glattstrikk. På
neste omg. felles jevnt fordelt 2
m. Strikk til foten måler 7 cm.
Fell for tå. Begynn i ene siden.
Strikk *2 m sammen, 6 m rett,
ta 1 m løs av, strikk 1 m rett,
trekk den løse m over*. Gjenta
fra *-* en gang. Gjenta denne
fellingen annenhver pinne til det
gjenstår 6 m. Klipp av tråden og
trekk gjennom maskene.
Strikk det andre benet på samme
måte.

Genser:
Legg opp 26 m med (rødt) koks,
fortsett å plukke opp masker på
underkroppen
rundt
livet.
Begynn i 13. m etter midtbakmerket og plukk opp 1 m i
hver m rundt til det gjenstår 12
m før midt-bakmerket.Det blir nå
en åpning i ryggen, denne brukes
til å fylle nissen. Strikk 1 omg.
glattstrikk rundt og øk jevnt
fordelt over forstykket slik at det
blir til sammen 60 m. Sett et
merke rundt masken midt bak og
begynn senere omganger her.
Strikk 2 omganger ribb, 1 rett, 1
vrangt.
Strikk mønster etter diagram til
det er strikket 4 ruter.
Strikk 1 omg. (rødt) koks
samtidig som det felles i hver
side slik: Strikk 13 m, fell 3 m,
strikk 26 m fell 4 m, strikk 13 m.
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.

Ermer:
Begynn med votten. Legg opp 26
m med (lys grått) rødt og strikk
rundt 4 omganger glattstrikk. På
neste omg begynner øking for
tommel. Strikk 1 m, øk 1 m,
strikk resten av omgangen.
Gjenta økingen annenhver pinne
2 ganger = 3 m økt. Sett de 3
økte m + 1 m på hver side av
disse på en hjelpetråd. Strikk
rundt 6 omganger glattstrikk
over de gjenstående 18 m.
Fell av slik: Strikk 2 m rett
sammen, 5 m rett, ta 1 m løs av,
strikk 1 m, trekk den løse m
over, 2 m rett sammen, 5 m rett,
ta 1 m løs av, strikk 1 m, trekk
den løse m over. Gjenta denne
fellingen annenhver pinne til det
gjenstår 6 m. Klipp av tråden og
trekk gjennom maskene.
Tommel: Sett de 5 avsatte m på
3 pinner. Plukk opp 2 nye m (=7
m) og strikk rundt 6 omg. Klipp
av tråden og trekk gjennom
maskene.
Fest trådene.
Ermet: Genserermet strikkes
rett på votten. Plukk opp 24
masker rundt votten med (rødt)
koks. Strikk 4 omg. ribb, 1 rett,
1 vrangt.
Fortsett
med
glattstrikk
og
mønster etter diagram. Strikk til
det er til sammen 7 mønsterruter
i høyden. På neste pinne felles 4
m midt under ermet. Legg ermet
til side og strikk et erme til på
samme måte, men speilvendt,
slik at tommelen kommer på rett
plass.
Raglanfellingen:
Sett ermene inn på genseren.
Pass på at tommelen vender rett
vei. Strikk mønster som før. Fell
raglan slik: Strikk til 2 m før
sammenføyning, ta 1 m løs av,
strikk 1 m, trekk den løse m
over, 2 rett sammen. Gjenta
denne
fellingen
i
alle
4
sammenføyningen = 8 m felt
hver gang.
Gjenta raglanfellingen annenhver
omgang til det gjenstår 28 m.
Avslutt mønsteret. Strikk 1 omg.
(rødt) koks og fell samtidig 4 m
jevnt fordelt. Strikk 4 omg. rett,
1 omg. vrangt (= brettekant), 3
omg rett.
Skift til ansiktsfarge og strikk 3
omg. rett. Nå strikkes hodet.
Sett et merke i hver side av

hodet. Strikk glattstrikk rundt og
øk 2 m i hver side annenhver
pinne til sammen 3 ganger = 36
m. Strikk 1 omg. rett. På neste
pinne økes 12 m jevnt fordelt. Øk
en gang til 2 m i hver side = 52
m. Strikk til arbeidet med
ansiktsfarge måler 12 cm. Nå
felles for hodetopp ved å felle 2
m i hver side annenhver pinne til
det er 32 m igjen. Strikk 1
omgang. Fell av. Fest alle tråder.
Hullet i ryggen og i hodet skal
være åpent. Brett inn kanten
rundt halsen og sy den til.
Nissen skal toves før montering.
Montering:
Lag nese ved å plassere en liten
treperle der nesen skal være og
sy en tråd stramt rundt. Sy på
øyne og munn. Se foto.
Kroppen skal fylles. Form en
ståltråd eller figurtråd tilsvarende
den
tovede
kroppen.
Surr
fyllmasse rundt tråden. Ha litt
fyllmasse i vottene og i bena. Ha
trådkroppen inn i nissekroppen
gjennom hullet i ryggen. Ha
eventuelt mer fyllmasse inn i
kroppen til den er passe fylt.
Bruk f.eks en blyant for å få
fyllmassen ut i armer og ben. Fyll
godt med fyllmasse rundt magen
og sy igjen hullet i ryggen. Fyll
hodet med fyllmasse og sy igjen.
Hår:
Lages av canto. Klipp opp i
passe lengder, plukk ut den
tynne tråden i garnet og rufs det
litt. Håret festes ved å lime eller
sy det fast.
Nissemor har fått musefletter
med
flettebånd
rund.
Flettebåndet er laget av å flette
tre tråder, 1 rød, 1 grønn og 1
lys grå.
Nissefar har skjegg.
Farg de litt røde i kinn, panne og
nese med rød fargeblyant.
Sy en tråd rundt ermene mellom
genser og vott og stram til, slik
at overgangen markeres.
Lag klær til nissene.
Lue til begge:
Legg opp 56 m med rødt. Strikk
rundt ribb, 1 rett, 1 vrangt til
sammen 4 omganger. Fortsett
med glattstrikk til arbeidet måler
8 cm. Sett et merke rundt 1.
maske = midt bak. Fell 1 m på
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hver side av merkemasken
annenhver omg til 4 m gjenstår.
Klipp av tråden og trekk gjennom
maskene. Lag en liten dusk og sy
den fast i toppen.
Tov luen sammen med de andre
plaggene.
Vest:
Koksgrått til nissefar.
Rød til nissemor.
Legg opp 76 m. Strikk rett frem
og tilbake (riller) hele plagget.
Strikk til arbeidet måler 12 cm.
Del arbeidet for ermehull slik:
Strikk 17 m, fell 5 m, strikk 32
m, fell 5 m, strikk 17 m.
Forstykkene: Strikk og fell
videre
for
ermehull
1
m
annenhver p 2 ganger, samtidig
som det lages 1 knapphull i den
ene side slik: Strikk 2 m, fell 2
m, disse legges opp igjen på
neste p. Strikk 2 pinner til.
Begynn skråfelling på forkanten.
Strikk 2 m sammen innenfor 2
m. Gjenta denne fellingen hver 3
pinne til det gjenstår 7 m. Strikk
til arbeidet måler 24 cm.
Strikk
andre
forstykket
på
samme måte, men speilvendt.
Bakstykket: Strikk og fell 1 m i
hver side = 30 m. Strikk til det
gjenstår 2 riller før hel lengde.
Fell de midterste 16 m = 7 m til
hver skulder. Strikk hver skulder
til hel lengde.
Mask
eller
strikk
sammen
skuldrene.
Tov vesten sammen med de
andre plaggene.
Sy i knapp.
Knebukser til nissefar:
Legg opp 64 m med koks. Strikk
rundt 3 omg ribb, 1 rett, 1
vrangt.
Strikk 1 omg. glattstrikk. Strikk
buksen høyere bak slik: Strikk 3
m, vend strikk 6 m, vend og
strikk 3 m mer for hver gang til
det er vendt 4 ganger på hver
side. Strikk glattstrikk rundt til
arbeidet måler 9 cm. Sett et
merke rundt masken midt bak
(der omgangen begynner) og et
merke rundt masken midt foran,
med like mange m på hver side.
Øk 1 m på hver side av begge
merkemaskene hver 3. pinne til
det er økt til sammen 5 ganger =
74 m.

Strikk 1 omg. rett samtidig som
det felles slik: Strikk 8 m, 2 rett
sammen, strikk til det gjenstår
10 m av omgangen, 2 rett
sammen, 8 m rett = 72 m. Del
arbeidet for ben = 36 m til hvert
ben.
Strikk glattstrikk rundt til benet
måler 15 cm etter deling. Fell 10
m
jevnt
fordelt.
Strikk
4
omganger ribb, 1 rett, 1 vrangt.
Fell av med rette og vrange
masker.
Strikk andre benet på samme
måte.
Tov buksen sammen med de
andre plaggene.

Nissemor: Sy en tråd rundt livet
på skjørtet og stram den litt. Sy
det fast til nissen.
Sy en passe stor knapp i halsen
til pynt, se foto.
Toving: Tov i maskin på 60
grader sammen med f.eks en
jeans. Tov evnt flere ganger for å
oppnå ønsket str. Form nissene
og klærne i våt tilstand og la de
tørke.

Nr 3
Hakket bordbrikke

Skjørt til nissemor:
Legg opp 70 m med grønt. Strikk
4 riller. Fortsett med glattstrikk
og strikk rundt. På andre omgang
økes jevnt fordelt til 130 m.
Strikk til skjørtet måler 34 cm.
Strikk 3 riller. Fell av.
Tov skjørtet sammen med de
andre plaggene.
Etter toving: Pynt skjørtet med
flettebånd som sys på rundt
kanten nede.
Flettebåndet er laget ved å flette
2 røde, 2 grønne og 2 lys grå
tråder.

Mål:
Ca 28 X 40 cm

Sko:
Legg opp 28 m med svart og
strikk rett frem og tilbake (riller)
til sammen 10 riller. Fell 1 m i
hver side hver omgang 4 ganger
= 20 m. Strikk 15 riller. Fell ved
å strikke 2 og 2 m sammen.
Strikk
rett
tilbake.
Gjenta
fellingen 1 gang. Klipp av tråden
og trekk gjennom resten av
maskene. Sy sammen over tå og
opp skråkanten og midt bak.
Strikk en sko til på samme måte.
Tov skoene.
Sy på en pynteknapp.

Hakkefasthet:
22 m = 10 cm

Kle på nissene. Fest luene, enten
ved å sy eller lime dem fast.
Nissefar: Sy en tråd rundt livet
på buksen og stram den litt. Sy
den fast til nissen.
Lag flettebånd og knytt rundt
nederst på knebuksen. Se foto.
Flettebåndet er laget ved å flette
2 røde, 2 grønne og 2 lys grå
tråder.

Hakket bordløper:
Legg opp 60 lm med lin på
hakkenål nr. 3 ½. Hakk til
arbeidet måler 38 cm.
Kant: Bruk lys lin og hekle med
heklenål nr. 3. 1 fm i hver rad og
hver m rundt brikken. I hvert
hjørne hekles 1 fm, 2 lm, 1 fm.
Hekle til sammen 3 omg. fm.
Klipp av tråden.

Garn:
mandarin classic (100 %
bomull, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde:
Lin 2431: 100 gram
Lys lin 2205: 50 gram
Veiledende pinner:
Hakkenål nr. 3 ½
Heklenål nr. 3

Hakking:
Legg opp en rad lm.
1. rad: Begynn i 2. lm. Stikk
nålen ned og hent opp en løkke.
La denne bli sittende på nålen,
og fortsett på samme måte i hver
lm på opplegget.
2. rad: *Ta 1 kast på nålen,
trekk dette gjennom 2 m*.
Gjenta fra *-* til det er 1 m igjen
på nålen.
3. rad: Begynn i 2. m og stikk
nålen gjennom den loddrette m
fra forrige rad, og trekk opp en
m. Fortsett å trekke opp nye m i
alle loddrette masker fra forrige
rad.
4. rad: *Ta 1 kast på nålen,
trekk dette gjennom 2 m*.
Gjenta fra *-* til det er 1 m igjen
på nålen.
Gjenta rad 3 og 4 hele tiden.
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Nr 4 A
Tovet julenisse
Mål:
Høyde etter toving: ca 20 cm
Garn:
tove (100 % ull, 50 gram = ca
160 meter)
Garnmengde:
Rød 4228: 50 gram
Naturhvitt 1012: 50 gram
Veiledende pinner:
Strømpepinner nr. 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på pinne nr. 4 =
10 cm
Legg opp 36 m med rødt dobbelt
garn.
Strikk
glattstrikk
7
omganger. På neste omgang
felles slik: *Strikk 7 m, 2 m rett
sammen*. Gjenta fra *-* omg.
rundt. Gjenta denne fellingen
hver 7. omg. med 1 m mindre
mellom for hver gang til det
gjenstår 20 m. Strikk til arbeidet
måler 14 cm. Skift til natur
dobbelt garn og strikk ansikt/
hode. Strikk 8 omganger. Fell av.

Hatt: Legg opp 25 m med rødt
dobbelt
garn
og
strikk
4
omganger vrangt rundt. Strikk
deretter
1
omg.
glattstrikk
samtidig som det felles jevnt
fordelt 5 m. Fortsett med
glattstrikk, etter 4 omg felles slik:
Strikk 4 m rett, 2 m sammen, 8
m rett, 2 m sammen, 4 m rett.
Gjenta denne fellingen hver 5
omg til 10 m gjenstår. Strikk 2
omg. glattstrikk. På neste omg.
strikkes 2 og 2 m sammen hele
omgangen. Klipp av tråden og
trekk gjennom de gjenstående m.
Ermer:
Legg opp 12 m møde rød dobbelt
tråd. Strikk rett frem og tilbake 1
gang. Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Sy ermene på nissen, se foto.
Tov julenissen i maskinen på 40 60 grader og form den, mens den
er våt.
Sy på små perler til øyne og en
liten bit med skinn til skjegg.

Nr 4B
Tovet julekurv
Mål:
Høyde uten hank etter toving ca
13 cm

Garnmengde:
Rød 4228: 50 gram
Naturhvitt 1012: 50 gram
Veiledende pinner:
Nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på pinne nr. 4 =
10 cm
Legg opp 4 m på strømpepinner.
Strikk 2 omg rundt. Øk 2 m jevnt
fordelt. Strikk 3 omg. øk 2 m = 8
m. Strikk 2 omg. Sett et merke
rundt 4 m med 1 m mellom hver
merkemaske.
fortsett
med
glattstrikk rundt og øk 1 m etter
hver merkemaske hver 4. omg. 3
ganger, deretter hver 5 omg. til
det er 32 m på pinnen. Strikk til
arbeidet måler 15 cm. Nå felles
for hanker slik: strikk 6 m (=
hank), Fell 10 m, strikk 6 m (=
hank), fell 10 m.
Hanker: = 6 m. Strikk glattstrikk
frem og tilbake til hanken måler
13 cm. La maskene hvile på
pinnen. Strikk på samme måte på
den andre hanken. Sy denne
sammen med første hank med
maskesting.
Hvite kuler:
Lages ved at det samles litt løs
hvit tråd, som formes som en
runding og filtes på. Lag til
sammen 5 kuler jevnt fordelt, se
foto.
Kulene kan evt. strikkes og sys på
slik: Legg opp 10 m med natur og
strikk 10 riller. Fell av. Sy en
tråkletråd rundt kanten og trekk
den sammen slik at den blir
dobbel. Sy noen sting rundt på
kulen og sy den fast til
julekurven. Lag til sammen 5
slike kuler som sys på fordelt på
julekurven. Se foto.
Tov julekurven i maskinen på 40 60 grader og form den, mens den
er våt.

Garn:
tove (100 % ull, 50 gram = ca
160 meter)
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Nr 5
Sort pute
Størrelse:
Ca 45 X 45 cm
Garn:
easy (100% australsk merinoull,
50 gram = ca 51 meter)
chili (100 % polyamid, 100 gram
= ca 65 meter)
Garnmengde:
Frg. 1 easy Svart 1099: 250
gram
Frg. 2 chili gråsvart 1155: 50
gram
Frg. 3 easy mellomgrå 1055: 50
gram
Tilbehør:
3 store knapper
Fyllmasse eller innerpute
Veiledende pinner:
Nr 9
Strikkefasthet:
11 m på pinne nr 9 = 10 cm
Forside:
Begynn nede i spissen med 3 m
med frg.1. Strikk riller og øk 1 m.
i beg. av hver pinne til det er
strikket 22 riller = 25 m. Sett 1
merke rundt midterste m.
Strikk med frg.1 til midtm. Strikk
denne med frg. 2 = chili. Resten
av maskene strikkes med frg.1.
Tvinn
alltid
trådene
ved
fargebytte.
Fortsett med rillestrikk frem og
tilbake, øk 1 m i beg. av hver
omg og strikk 1 m mer med frg. 2
på hver side hver gang (det blir 2
m mer med frg. 2 for hver rille).
Gjenta dette til det er 13 m med
frg. 2.
Strikk
videre
med
denne
inndeling. Strikk farge 1 til 7 m
før midtmerket, fortsett med 6 m
frg 2, 1 m frg 3, 6 m frg. 2, strikk
frg. 1 ut pinnen. Nå strikkes 1 m
mer med frg. 3 på hver side hver
rille, og feltet med 6 m frg. 2
forskyves 1 m hver rille.

Når det er strikket til sammen 33
riller felles 1 m i beg. av hver
pinne hele tiden slik: Begynn
pinnen med å ta 1 m løs av,
strikk 1 m, trekk den løse m over.
Fortsett med denne inndeling og
klipp av trådene etter hvert som
de ”forsvinner” ut på sidene.
Strikk til frg. 3 har 12 riller. Strikk
nå et nytt felt med frg. 2 i
midten, som økes med 1 m på
hver side hver rille. Det blir etter
hvert slutt på frg. 3. Strikk til 3
m. står igjen og fell av.
Bakside:
Strikkes ensfarget med frg. 1. Øk
og fell som på forsiden.
Montering:
Sy sammen på 3 av sidene og ca
¼ i hver ytterside på 4. siden.
Hekle 3 hemper på ene siden i
åpningen og sy i knapper på
motsatt side.

Rød pute
Størrelse:
Ca 45 X 45 cm
Garn:
easy (100% australsk merinoull,
50 gram = ca 51 meter)
chili (100 % polyamid, 100 gram
= ca 65 meter)
Garnmengde:
easy
Frg. 1 mørk rød 4345: 150 gram
Frg. 2 Rød 4219: 100 gram
Frg. 3 Orange 3619: 100 gram
chili
Frg. 4 orangerød 4158: 200 gram

2, 10 m frg. 1. Tvinn trådene ved
fargebytte. Strikk 8 riller.
Fortsett med å strikke 10 m frg.
1, 10 m frg. 2, 10 m frg. 3, 10 m
frg. 2 og 10 m frg. 1. Tvinn
trådene.
Strikk
med
denne
inndelingen til frg. 3 har 16 riller.
Skift til denne inndeling: 10 m
frg. 1, 30 m frg. 2 og 10 m frg. 1
i 8 riller.
Avslutt med 8 riller frg. 1. Fell av.
Bakside:
Er strikket i chili + rester av
easy fra forsiden. Legg opp 50 m
1 tråd frg. 1 + frg. 4. Strikk opp
nøstet av frg. 1 + 1 nøste til frg.
1. Skift til resten av frg. 2 + chili
og avslutt med frg. 3 + chili.
Strikk til arbeidet måler 45 cm.
Fell av.
Montering:
Broder kjedesting med chili på
forsiden i overgangene mellom
fargene.
Sy sammen på 3 av sidene og ca
¼ i hver ytterside på 4. siden.
Hekle 3 hemper på ene siden i
åpningen og sy i knapper på
motsatt side.

Hekle ca 20 blomster som syes
på jevnt fordelt over hele teppet.

Nr 6 A
Teppe i Kitten

Tilbehør:
Fyllmasse
Evnt innerpute 45 x 30 cm
Hvite romerperler.

Størrelse:
Ca 90 X 150 cm

Veiledende pinner:
Nr 5 ½ og 3 ½

Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
165 meter)

Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 5 ½ med
dobbel tråd = 10 cm

Tilbehør:
3 store knapper
Fyllmasse eller innerpute

Garnmengde:
Natur 1002: 250 gram

Veiledende pinner:
Nr 9

Veiledende pinner:
Nr 9
Heklenål nr 4.

Strikkefasthet:
11 m på pinne nr 9 = 10 cm

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

Forside:
Legg opp 50 m med frg. 1. Strikk
8 riller.
Strikk
videre
med
denne
inndeling: 10 m frg. 1, 30 m frg.

Legg opp 100 m på pinne nr. 9
og strikk rett (rillestrikk) frem og
tilbake til arbeidet måler 150 cm.
Fell av.
7

Blomst:
Legg opp 6 lm på heklenål nr. 4.
Ta sammen til en ring med 1
kjm. I ringen hekles *1 fm, 1hst,
3 st, 1 hst, 1 fm*. Gjenta fra *-*
til det er heklet til sammen 4
ganger. Avslutt med 1 kjm i
første fm. Klipp av tråden.
Frynser:
Klipp opp ca 26 cm lange tråder
som knyttes som frynser, 3
tråder i hver frynse.

Nr 6 B
Avlang pute
Størrelse:
Før toving: 35 x 54 cm
Etter toving: 30 x 45 cm
Garn:
tove (100 % ren ny ull. 50 gram
= ca 160 m)
Garnmengde:
Natur 1012:

Puten strikkes med dobbel tråd.
Legg opp 95 m og strikk
glattstrikk rundt til puten måler
ca 54 cm. Fell av.
Sy sammen oppleggskanten.
Strikk i tillegg en glattstrikket
lapp (fram og tilbake) med enkelt
garn og p nr 3 ½: 50 m – ca 55
cm.
Tov puten og den glattstrikkede
lappen i maskin på 40-60 grader
til den oppnår oppgitte mål (tov
ganske hardt).

Klipp ut blomster i den strikkede
lappen til pynt, og sy disse fast
til puten med perler som vist på
foto.
Fyll puten med fyllmasse eller
innerpute og sy sammen.

Nr 7
Heklet sjelevarmer
Størrelse:
Dame
Plaggets mål:
Fra ermekant til ermekant: 125
cm

Gjenta fra *-* hele raden. Avslutt
med 1 st i siste st. Vend.
5. rad: 3 lm (= 1. st), *1 st i
neste st, 1 lm, 1 st i hver st og
hver m i hele viften = (til
sammen 19 st), 1 lm, 1 st i neste
st*. Gjenta fra *-* hele raden.
Avslutt med 1 st i siste st. Vend.
Gjenta rad 2 – 5 til arbeidet måler
ca 63 cm (ca 11 mønstre i
høyden). Avslutt med rad 5.
Klipp av garnet. Begynn på
oppleggskanten og hekle på
samme måte motsatt vei, slik at
oppleggskanten er midt i ryggen.
Montering:
Brett arbeidet dobbelt og sy
sammen ca 40 cm i hver side.

Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
165 meter)
Garnmengde:
Hvitt 1001: 150 gram
Veiledende pinner:
Heklenål nr. 5
Heklefasthet:
1 mønster = ca 12 cm
Legg opp 69 lm. Hekle mønster
etter forklaring:
Mønster:
1 rad: 2 lm (= 1. fm), 1 fm i hver
lm = 70 fm. Vend.
2. rad: Hekle 3 lm (= 1. st), * 1
st i neste fm, 7 lm, hopp over 7
fm, i neste fm hekles 1 st, 3 lm, 1
st, 7 lm, hopp over 7 fm, 1 st i
neste fm*. Gjenta fra *-* hele
raden. Avslutt med 1 st i siste fm.
Vend.
3. rad: 3 lm (= 1 st), *1 st i
neste st, 6 lm, hopp over lmbuen, 1 st i neste st, 8 st i lmbuen, 1 st i st, 6 lm, hopp over
lm-buen, 1 st i neste st*. Gjenta
fra *-*. Avslutt med 1 st i siste st.
Vend.
4. rad: 3 lm (= 1. st), *1 st i
neste st, 4 lm, hopp over lm-bue,
1 st i neste st, hekle (1 lm, st) i
hver st i hele viften, 4 lm, hopp
over lm-buen, 1 st i neste st*.

Nr 8
Smånisser
Mål:
Ca 14 cm lange
Garn:
tove (100 % ull, 50 gram = ca
160 meter)
Garnmengde:
Rødt 4120: 50 gram
Grå 1035: 50 gram
Litt hvitt til krave
Veiledende pinner:
Pinner nr. 3
Heklenål nr. 3
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Tilbehør:
Vattkuler til hode
Evnt. en Strikkelise til rundstrikk
Nissefar:
Ben: Legg opp 25 lm med grått.
Hekle 3 st i hver lm. Klipp av
tråden. Hekle et ben til på samme
måte.
Ermer: Legg opp 15 lm med rødt.
Hekle 3 st i hver lm. Klipp av
tråden. Hekle et erme til på
samme måte.
Knytt eller sy sammen ermer og
ben slik at det danner en kropp.
Vest: Legg opp 12 m med rødt.
Strikk 8 riller. Fell for halshull de
4 midterste m. Legg opp igjen 4
m på neste pinne og strikk 8
riller. Fell av.
Sy sammen i sidene, men la de
stå igjen åpning til ermene. Kle
vesten på kroppen.
Skjerf: Legg opp 4 m med rødt
og strikk rundt en 12 – 15 cm
lang snor. (Bruk en Strikkelise
eller rundstrikk).
Lue: Legg opp 16 m med rødt.
Strikk 4 riller. Fell så 1 m i
begynnelsen av hver pinne til alle
m er felt. Sy luen sammen midt
bak.
Montering: Bruk en vattkule til
hode. Lim hodet fast til en
fyrstikk.
Fest
kroppen
til
fyrstikken.
Lim luen fast på hodet. Fest en
tråd for oppheng i toppen av luen.
Nissemor:
Lag kropp som til nissefar.
Kjole: Legg opp 22 m med rødt
og strikk 2 riller. Fell 1 m i
begynnelsen
og
slutten
av
annenhver pinne til det gjenstår
10 m. Strikk 7 riller. Fell for
halshull de 4 midterste m. Legg
opp igjen 4 m på neste pinne og
strikk 7 riller. Nå økes igjen til
skjørt. Øk 1 m i hver siden
annenhver p til det er 22 m.
Strikk 2 riller. Fell av.
Sy kjolen sammen i sidene, men
la de stå igjen åpning til ermene.
Kle kjolen på kroppen.

Babykrave/pynt til nissemors
kjole: Legg opp 5 lm med hvitt.
Ta sammen til en ring med 1 kjm.
Hekle tett i tett med staver i
ringen. Avslutt omgangen med 1
kjm i 1. st. Hekle 1 rad picoter (3
lm, 1 fm i 1. m, 1 fm i neste st)
rundt kraven.
Lag lue og fest hodet som på
nissefar.
Nissebaby:
Fot og erme: Legg opp 25 lm
med rødt eller grå. Hekle 3 st i
hver lm. Klipp av tråden. Hekle en
til på samme måte. Sy sammen
slik at ene enden danner føtter og
andre enden ermer. Ermene litt
kortere enn bena. Lag krave eller
skjerf til babyen. Strikk lue og
fest hode til kroppen der ermer
og ben er sammensydd.

Nr 9
Rød kortermet jakke
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 96 (105) 114 cm
Hel lengde: (55) 57 (59) 61 cm
Garn:
shine (55 % bomull, 45 %
viscose. 50 gram = ca 113 m)
Garnmengde:
Rød 4219: (350) 400 (450) 500
gram
London sølv: 1 nøste alle str
Tilbehør:
3 knapper
ca ½ meter tynt satengbånd
Veiledende pinner:
Rundp nr 3 ½
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
24 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 10
cm
27 m ribbestrikk lett utstrakt på p
nr 3 ½ = 10 cm

Bakstykke:
Legg opp (122) 132 (142) 152 m
på p 3 ½ og strikk ribb frem og
tilbake slik: Begynn med 1. p fra
vrangsiden, strikk 1 kantm, 1
vrangt, *3 rett, 2 vrangt*. Gjenta
fra * til * og avslutt med 3 rett, 1
vrang, 1 kantm. Strikk 3 p ribb, 1
pinne ribb med London sølv,
strikk 3 p ribb. Resten av arbeidet
strikkes med shine.
Nå strikkes en hullrad fra retten
slik: I alle vrangfelter strikkes, 1
vrangt, kast, 2 vrangt sammen.
Strikk 5 p ribb. Gjenta hullraden.
Fortsett med hullrad på hver 6. p
gjennom hele ribben.
Strikk til arb måler (8) 9 (9) 10
cm. Fortsett med glattstrikk og
fell samtidig inn på 1. p til (106)
116 (126) 136 m. Strikk til arb
måler (15) 16 (17) 18 cm.
Fell 1 m i hver side slik: Strikk 1
kantm, 1 m løs av, 1 rett, trekk
den løse m over, strikk rett til det
gjenstår 3 m, strikk 2 rett
sammen, avslutt med 1 kantm.
Gjenta fellingen etter 3 cm. Det
er nå (102) 112 (122) 132 m på
p. Strikk 3 cm glattstrikk.
Øk ut 1 m i hver side innenfor
kantm. Gjenta økingen etter 3
cm. Det er nå (106) 116 (126)
136 m på p.
Strikk til arb måler (35) 36 (37)
38 cm. Fell 3 m i hver side for
ermeåpning. Deretter felles 2 m i
hver side annenhver pinne til
sammen (1) 2 (3) 3 ganger. Fell
videre den 1. m på hver pinne til
der er (82) 84 (88) 92 m igjen.
Når arb måler 3 cm før hel
lengde felles de midterste (26)
26 (28) 30 m til halsåpning, og
hver skulder strikkes ferdig for
seg. Fell videre for halsåpning 6,
5 m = (17) 18 (19) 20 m til
skulder. Strikk til arbeidet måler
hel lengde. Strikk den andre
skulderen på samme måte, men
speilvendt.
Høyre forstykke:
Legg opp (85) 90 (95) 100 m
med p nr. 3½ og strikk ribb slik:
(1. p er vrangsiden) 1 kantm, 1
vrangt, * 3 rett, 2 vrangt *.
Gjenta fra * til * og avslutt
pinnen med 3 rett (forkant).
Strikk
ribb
med
sølv
og
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hullmønster som på ryggen.
Strikk (8) 9 (9) 10 cm ribb.
Fortsett med glattstrikk og fell
samtidig på 1. p jevnt fordelt til
(76) 84 (88) 94 m. Fortsett med
glattstrikk og strikk til arb måler
(15) 16 (17) 18 cm. Fell og øk i
siden som på bakstykket.
SAMTIDIG MED SISTE ØKING,
begynner fellingen for å skrå
forkanten.
Strikk
12
m
glattstrikk, ta 1 m løs av, strikk 1
r, og trekk den løse m over. Fell
på denne måte, annenhver p til
det er (29) 30 (31) 32 m på
pinnen.
OBS – Ved samme høyde som på
bakstykket,
beg
felling
for
ermeåpning.
Fell
som
på
bakstykket
samtidig
som
skråfellingen fortsetter til det
gjenstår (29) 30 (31) 32 m på
pinnen. Strikk til arb måler hel
lengde. Sett de 12 m ved
forkanten på en hjelpepinne, og
de resterende (17) 18 (19) 20 m
på en annen hjelpepinne til
skulder.
Venstre forstykke:
Strikkes som høyre forstykke,
men speilvendt.
Ermer:
Ermene strikkes frem og tilbake
på en rundpinne. Legg opp (82)
87 (92) 97 m på p nr. 3 ½ og
strikk ribb slik: Begynn med 1. p
fra vrangsiden. Strikk 1 kantm, 1
vrangt, *3 rett, 2 vrangt*.
Gjenta fra * til * hele pinnen.
Avslutt med 3 rett, 1 vrangt, 1
kantm.
Strikk 3 p ribb, 1 p ribb med
sølv, strikk 3 p ribb med shine.
Resten av arbeidet strikkes i
shine. Nå strikkes en hullrad
slik: I alle vrangfelter strikkes, 1
vrangt, 1 kast, 2 vrangt sm.
Strikk 5 p ribb, og gjenta
hullraden. Strikk ribb med huller
på hver 6. pinne hele ermet.
Når ermet måler (4) 5 (6) 7 cm
felles 3 m i hver side. Fell videre
i hver side annenhver pinne slik:
2 m til sammen (3) 4 (4) 4
ganger og 1 m til sammen (3) 4
(5) 6 ganger. Videre felles 2 m i
hver side til arb måler 11-13-1517 cm, deretter felles 3 m i hver
side. Fell av de resterende m.

Montering:
Strikk eller mask skuldrene
sammen.
Sett
de
12
forkantsmasker på en pinne og
strikk glattstrikk frem og tilbake
til forkanten når midt bak i
nakken.
Strikk
den
andre
forkanten på samme måte.
Strikk de 2 forkantenes masker
sammen. Sy kanten til nakkens
avfelte m.
Sy sammen ermene.

Sy i ermene.
Sy sammen sidesømmene.
Hekle langs forkantene 1 rad fm.
Deretter
hekles
en
rad
krepsemasker, samtidig som det
hekles 3 knapphull på høyre side
ved å hekle 4 lm mellom 2
krepsemasker. Det ene ved den
skrå kanten, ett midt mellom
ribbens overkant og den skrå
kantens begynnelse. Den siste
knapphull hekles like over ribben.
Sy i 3 knapper tilsvarende
knapphullene. Fest et 30 cm
langt,
tynt
silkebånd
som
knyttebånd ved begynnelsen av
skråfellingen
på
venstre
forstykke og fest de 20 cm bånd
på vrangsiden ved sidesømmen.
Broder med maskesting i de 12
forkantsmaskene. Begynn midt i
nakken og broder ned langs
høyre forstykke med London
sølv. Hvert tegn i diagrammet
svarer til 1 maske på jakken.
Broder helt til ribben nås. Gjør
tilsvarende
på
det
andre
forstykke. Obs det broderes
berre til 5 cm under 1. knapp på
venstre side.
Legg arb mellom fuktige kleder
og la det tørke.

Nr 10
Stjernegenser i Easy
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (90) 104 (116) 126
cm
Hel lengde: (60) 62 (64) 66 cm
Ermelengde, målt på undersiden:
(42) 42 (43) 43 cm
Garn:
easy (100% australsk merinoull.
50 gram = ca 51 m)
Garnmengde:
Rød 4219: (500) 550 (650) 750
gram
Hvit 1002: (50) 50 (100) 100
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr.
10
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Strikkefasthet:
10 m på pinne nr. 10 = 10 cm i
bredden
For- og bakstykke:
Legg opp (90) 104 (116) 126 m
på rundp nr. 10 og strikk
vrangbord 1 rett og 1 vrangt
rundt. Strikk til sammen 6 omg
vrangbord.
Fortsett med glattstrikk, og fell på
første omgang jevnt fordelt til
(86) 100 (112) 122 m. Sett en
merketråd i hver side, med like
mange masker på bak- og
forstykke. Strikk rundt med
glattstrikk til arbeidet måler (24)
25 (25) 26 cm.
Øk i hver side slik: Strikk 1 rett,
øk 1 m, strikk til 1 m før
merketråden, øk 1 m, strikk 2
rett, øk 1 m, strikk til 1 m før
neste merketråd, øk 1 m, 1 rett.
Det er nå (90) 104 (116) 126 m
på pinnen. Strikk glattstrikk til
arb måler (38) 39 (40) 41 m.
Fell (8) 8 (8) 10 m i hver side, =
(4) 4 (4) 5 m på hver side av
merketråden = (37) 44 (50) 53 m
på hver del. Legg arb til side
mens ermene strikkes.
Ermer:
Legg opp (34) 36 (38) 40 m på p
nr. 10. Strikk vrangbord 1 rett, 1
vrang rundt. Strikk i alt 6 omg
vrangbord.
Fortsett
med
glattstrikk og fell inn på første
omgang jevnt fordelt til (30) 32
(34) 36 m. Når arb måler 10 cm
begynner økningene. Øk 2 m midt
under ermet, 1 m på hver side av
omg første og siste m. Gjenta
økningen ca hver 4 cm til det er
(38) 40 (42) 44 m på omgangen.
Strikk til ermet måler (42) 42
(43) 43 cm. Fell (8) 8 (8) 10 m
på undersiden, og sett de
resterende (30) 32 (34) 34 m på
en tråd.
Strikk 1 erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på bolen over de
avfelte m. Det er til sammen
(134) 152 (168) 174 m. Fell på 1.
omg jevnt fordelt til (126) 140
(154) 168 m. Strikk (1) 2 (3) 5
omg rett.

Strikk mønster etter diagrammet
med stjerner og fellinger. Fell som
vist i diagrammet (2 streker i
diagrammet er 2 m sammen til
en).

Garnmengde:
Hvit 1002: 100 gram
Veiledende pinner:
Liten rundpinne nr. 9
Legg opp 48 m på pinne nr. 9 og
strikk 1 rett, 1 vrangt rundt til
arbeidet måler 30 cm. Fell alle
de vrange m ved å strikke 2 m
rett sammen. Strikk 2 omg rett.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom maskene. Stram til og
fest tråden.

Nr 11
Jakke med hette
Størrelse:
(½ -1) 1 ½-2 år
Plaggets mål:
Overvidde: (30) 32 cm
Hel lengde: (31) 36 cm
Ermelengde: (18) 23 cm
Garn:
fritidsgarn (100% ren ull, 50
gram = ca 70 meter)

Tilbehør:
3 knapper

Ermer:
Legg opp (36) 40 m på pinne nr.
5 og strikk 5 riller. Skift til pinne
nr 5 ½ og strikk perlestrikk rundt
til ermene måler ca (15) 20 cm.
Avslutt med 5 riller. Fell av.

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr
5 og 5 ½

Montering:
Damp
arbeidet
forsiktig på vrangen. Sy sammen
i sidene og sy i ermene.

Garnmengde:
Naturhvitt 1012:
gram

Når de 31 omg på diagrammet er
strikket, felles jevnt fordelt til
(44) 46 (48) 50 m. Strikk hals 6
omganger vrangbord, 1 rett, 1
vrangt.
Fell av.
Sy sammen under ermene. Legg
arbeidet mellom fuktige håndklær
og la det tørke.

Lue:
Garn:
easy (100% australsk merinoull.
50 gram = ca 51 m)

Bolen:
Bolen blir strikket i et stykke.
Legg opp (42) 46 m på pinne nr.
5, og strikk rett fram og tilbake til
sammen 5 riller.
Skift til p nr. 5 ½ og strikk
perlestrikk til arbeidet måler (27)
32 cm. Strikk nå 6 riller og
ryggen er ferdig.
Fell de midterste (14) 16 m (=
nakken) og strikk hver del for seg
= (14) 15 m til hver skulder.
Strikk hver del for seg og strikk
videre 6 riller samtidig som det
økes 1 m i begynnelsen av
halssiden annen hver pinne til det
er (20) 22 m på pinnen. Legg opp
5 nye masker i halssiden (=
forkant). På høyre forkant lages 3
knapphull over 2 m, 2 m fra
kanten. Det øverste i halsen, de
neste med 6 cm imellom.
Etter 6 riller, strikkes perlestrikk,
men de 5 forkantemaskene
strikkes hele tiden som riller. Når
arbeidet måler 58 (68) cm
strikkes
5
riller
over
alle
maskene. Fell av. Strikk det
andre forstykket på samme måte,
men speilvendt.

(300)

350

Strikkefasthet:
15 masker på pinne 5 ½ = 10 cm
Dobbel perlestrikk:
1. pinne: 2 m rett, 2 m vrangt p.
ut
2. pinne: Rett over rett og vrangt
over vrangt
3. pinne: 2 m vrangt, 2 m rett p.
ut
4. pinne: Rett over rett og vrangt
over vrangt
Disse 4 pinnene gjentas og
danner mønsteret.
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Hette med oppbrett: Legg opp
(58) 62 m på p nr. 5, og strikk 5
riller (rett fram og tilbake).
Skift til p nr. 5 ½ og strikk
perlestrikk til hetten måler (20)
22 cm.
Fell 10 m i begynnelsen av hver
pinne 2 ganger. Fell av de
resterende maskene.
Sy hetten pent til jakken. Hetten
skal sys på slik at den får
oppbrett.
Sy i knapper.

Nr 12
Mormors tøfler
Størrelse:
(Barn) Voksen
Garn:
perfekt (85 % ull, 15 % nylon,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Farge 1: (50) 100 gram
Farge 2: (50) 50 gram
Veiledende strikkepinner:
Pinner nr. 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på pinner nr. 3
½ = 10 cm
Legg opp med farge 1 (36) 44 m.
Strikk rett fram og tilbake
(rillestrikk) i alt 7 riller. Skift til
farge 2 og strikk 2 riller. Strikk
mønster slik:
1. pinne (fra rettsiden), farge 1:
Rett
2. pinne (fra vrangsiden), farge
1: Rett
3. pinne, farge 2: *Strikk 1 m
rett, ta neste maske løs av med
tråden på baksiden*. Gjenta fra
*-* til sammen (9) 11 ganger, i
tråden før neste maske plukkes
opp 1 maske som settes på den
andre pinnen og strikkes rett,
gjenta dette på samme sted til
det er 6 nye masker. Fortsett ut
pinnen slik: *1 m løs av, strikk
neste m rett*. Gjenta fra *-* ut
pinnen.
4. pinne, farge 2: *Strikk 1 m
rett, ta neste m løs av med
tråden foran arbeidet*. Gjenta
fra *-*, men over de 6 nye
maskene strikkes rett.
Gjenta pinne 1, 2, 3 og 4. På
pinne 3 lages det hele tiden 6
nye masker midt foran, disse
strikkes inn i mønsteret etter
hvert.
Disse 4 pinner gjentas til der er
strikket (8) 12 økinger midt
foran. Det er nå (84) 116 m. Sett
ett merke midt foran, med (42)
58 m på hver side. Strikk (5) 6
riller i farge 1, men på (3.) 4.rille
felles slik: Strikk 1 m rett, 2 rett

sammen, strikk til det gjenstår 6
m før merket, strikk 2 rett
sammen, strikk 8 m rett, 2 m
rett sammen, strikk rett til 3 m
gjenstår på pinnen, strikk 2 m
rett sammen, avslutt med 1 m
rett. Gjenta denne fellingen
annenhver pinne til det er felt 3
ganger. Legg arbeidet dobbelt og
strikk eller mask de to sidene
sammen.
Montering:
Sy sammen midt bak
”maskesting” fra rettsiden.

med

Størrelsen kan reguleres ved å
øke flere eller færre ganger.

Nr 13
Heklet sjal
Plaggets mål:
105 cm x 105 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Naturhvitt 1002: 350 gram
Tilbehør:
2 ½ m langt silkebånd
Evt. 4 silkeroser til pynt
Veiledende pinner:
Heklenål nr. 2 ½
Legg opp 7 lm. Ta sammen til en
ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 8 fm i ringen.
2. omg: * 7 lm, hopp over neste
fm, 1 fm i neste fm *. Gjenta fra
* til * omgangen rundt. Avslutt
omgangen med 1 kjm i 1. lm. =
4 blader på omgangen.
3. omg: 7 lm, 1 fm i midterste
lm på 1. lm-bue, 7 lm, 1 fm i
samme lm, *7 lm, 1 fm i
midterste lm på neste lm-bue, 7
lm, 1 fm i samme lm-bue*.
Gjenta fra * til * omgangen
rundt, og avslutt omgangen med
1 kjm i midtmasken i 1. lm-bue.
Disse 4 små buene er sjalets 4
hjørner.
Sett en merketråd i en annen
farge i første hjørnet.
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Alle følgende omganger hekles
slik: 7 lm, * i hjørnet hekles 1 fm
i midterste m på lm-buen, 7 lm,
1 fm i samme m * hekle ** 7 lm,
1 fm i neste bue **.
Gjenta fra ** til ** til neste
hjørne nås. Hekle fra * til * i
hjørnet, hekle fra ** til ** til
neste
hjørne.
Fortsett
slik
omgangen rundt. Alle omganger
avsluttes med 1 kjm i midterste
m på 1. lm-bue.
Når det er heklet 47 buer fra
midten til hjørnene avsluttes
med å hekle kant slik:
Kant:
1.omg: Hekle 7 fm i hver lm-bue
omgangen
rundt.
Avslutt
omgangen med 1 kjm i 1. fm.
2. omg: Hekle 1 omg fm, 1 fm i
hver fm fra forrige omgang.
Avslutt omg. med 1 kjm i 1. fm.
3. omg: Hekle kjm til 4. fm i
første lm-bue. Hekle liljer i alle
lm-buer slik: Hekle * 1 fm, 3 lm,
1 fm i samme 4. fm fra forrige
omg, 5 lm, 1 fm i samme fm, 3
lm, 1 fm i samme fm = 1 lilje.
Hekle 9 lm*. Gjenta fra * til *
omgangen rundt. Avslutt omg
med 1 kjm i 1. lm.
4. omg: Hekle kjm til midt på
lm-buen mellom liljene. * 10 lm,
hekle 1 fm i buen mellom
liljene*. Gjenta fra * til *
omgangen
rundt.
Avslutt
omgangen med en kjm i 1. fm.
Vend og hekle kjedemasker
tilbake til midt på sist heklede
bue.
5. omg: Hekle 5 fm i denne lmbuen, * hekle 11 fm i neste lmbue.* Gjenta fra * til * hele omg.
Avslutt med 6 fm i første lm-bue,
1 kjm i 1. fm.
Blomster: Legg opp 7 lm, og ta
sammen til en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 12 fm i ringen.
Avslutt omg med 1 kjm i 1. fm.
2. omg: * 4 lm, hopp over 1 fm,
1 fm i neste m.* Gjenta fra * til
* omgangen rundt, og avslutt
omg med 1 kjm i første m.
3. omg: I hver lm-bue hekles: *
1 fm, 1 hst, 3 st 1 hst, 1 fm*.
Gjenta fra *-* omgangen rundt.
4. omg: Nå hekles på forsiden
rundt fastmaskene fra 2. rad,
slik: Fest tråden rundt en fm
med 1 kjm. Hekle *3 lm, 1 fm
rundt neste fastmaske*. Gjenta
fra *-* omgangen rundt = 6 nye
buer.

5. omg: Hekles som 3. omg i
disse nye buene.
Hekle til sammen 4 blomster.
Montering:
Fest alle tråder. Sy evnt. en
silkerose inni hver blomst. Sy
blomstene på sjalet, 3 i ene
hjørnet og en i motsatt hjørne.
Se foto.
Lag en dusk ved å vikle garnet ca
15 ganger rundt 4 fingers
bredde. Stram ca 1 cm. fra
toppen av dusken og sy den på i
samme
hjørne
som
de
3
blomster. Klipp dusken opp.
Trekk silkebånd gjennom sjalets
fra hjørne til hjørne (hjørnene
med
pynteblomster).
Fest
silkebåndet fast i hjørnene med
sytråd.

Nr 14
Babyjakke i rosa alpakka
Størrelse:
(1/2) 1 (2) 3 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (56) 62 (68) 74 (80)
cm
Hel lengde: (29) 32 (35) 38 (42)
cm
Ermelengde: (18) 22 (24) 27
(30) cm
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde til jakke og lue:
Rosa 4413: (200) 250 (300) 300
(350) gram

Tilbehør:
(4) 5 (5) 6 (6) knapper
Veiledende pinner:
Nr. 3 og nr. 4
Strikkefasthet:
22 m på pinne nr. 4 = 10 cm
Blonde:
Legg opp 6 m.
1. pinne: 1 rett, 2 rett sammen,
1 kast, 2 rett, 2 kast på pinnen,
1 rett
2. pinne: 2 rett, 1 vridd rett, 2
rett sammen, 1 kast, 3 rett.
3. pinne: 1 rett, 2 rett sammen,
1 kast, 5 rett
4. pinne: Fell 2 m, 2 rett
sammen, 1 kast, 3 rett.
Gjenta 1. – 4. pinne hele tiden.
For- og bakstykket:
Begynn med blondekanten nede.
Legg opp 6 m på pinne nr. 3 og
strikk blondekant til arbeidet
måler (50) 56 (62) 68 (74) cm.
Sett maskene på en nål. Plukk
opp (110) 124 (136) 150 (162)
masker langs blondens rette
kant. Skift til pinne nr. 4 og
strikk glattstrikk frem og tilbake.
Øk 1 m i begynnelsen og slutten
av annenhver pinne til sammen 3
ganger = (116) 130 (142) 156
(168) masker. Strikk til arbeidet
måler (17) 19 (21) 23 (26) cm.
Sett et merke i hver side med
(62) 70 (76) 84 (90) m til
bakstykket og (27) 30 (33) 36
(39) m på hvert forstykke. Fell
for ermehull slik: Strikk (24) 27
(30) 33 (36) m, fell 6 m, strikk
(56) 64 (70) 78 (84) m, fell 6 m,
strikk (24) 27 (30) 33 (36) m.
Strikk hver del for seg.
Bakstykket:
Strikk glattstrikk frem og tilbake
og fell videre for ermehull
annenhver pinne (1,1) 1,1,1
(1,1,1) 2,1,1 (2,1,1) m = (52)
58 (64) 70 (76) m. Strikk til
arbeidet måler (27) 30 (33) 36
(40) cm. Fell for nakke. Fell først
de midterste (20) 22 (24) 26
(28) m. Strikk hver skulder for
seg og fell videre for nakke
annenhver
pinne
(3,1)
3,1
(3,1,1) 3,1,1 (3,1,1) m = (12)
14 (15) 17 (19) m igjen til
skulder. Strikk til arbeidet måler
hel lengde. Fell av.
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Strikk andre skulder på samme
måte.
Forstykkene:
=(24) 27 (30) 33 (36) m. Strikk
glattstrikk frem og tilbake til
arbeidet måler (19) 22 (24) 26
(28) cm. Nå begynner skråfelling
(for hals) foran på jakken. Fell 1
m annenhver pinne til (12) 14
(15) 17 (19) m gjenstår. Strikk
til arbeidet måler hel lengde.
Strikk andre siden på samme
måte.
Ermer:
Legg opp 6 m på pinne nr. 3 og
strikk (15) 15 (16) 17 (18) cm
blonde. Fell av og sy blonden
pent sammen til en ring.
Plukk opp (35) 37 (39) 41 (43)
m og strikk glattstrikk rundt på
pinne nr. 4, første m er
merkemaske. Øk 1 m på hver
side av merkemasken ca hver 1
½ cm til det er (53) 57 (63) 67
(71) m. Strikk til ermet måler
(18) 22 (24) 27 (30) cm. Fell 5
m midt under ermet, strikk frem
og tilbake og fell videre 2,1,1,1
m i hver side annenhver p. Fell
av.
Strikk det andre ermet på
samme måten.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Plukk opp de avsatte maskene på
blondekanten nede på pinne nr.
3 og strikk blondekant som syes
på som kant på forkanten, rundt
halshullet og ned langs andre
forkanten.
Sy
enden
pent
sammen med oppleggskanten på
blondekanten nede. Sy på kanten
passe stramt. I hvert hjørne
rynkes blonden ganske lett.
Sy i knapper, slik at blondenes
mønster brukes som knapphull.

Nr 15
Babyteppe i alpakka
Størrelse:
Ca 70 x 100 cm (inkl blonde)
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)

ovenfor til blonden rekker rundt
hele teppet.
Merk: Blonden må ikke strekkes
når det måles. Fell av og sy på
blonden med 1 maske til søm. I
hvert hjørne rynkes blonden
ganske lett, begynn og slutt i et
av
hjørnene
nederst.
Sy
sammen opplegg og avfelling.

Garnmengde:
Natur 1012: 400 gram
Veiledende pinner:
Nr 3 ½
Strikkefasthet:
21
masker
glattstrikk
med
hullmønster på pinne nr 3 ½ =
10 cm
Blonde:
Legg opp 6 masker på pinne nr
3.
1. pinne:1 rett, 2 rett sammen,
1 kast, 2 rett, 2 kast på pinnen,
1 rett.
2. pinne: 2 rett, 1 vridd rett, 2
rett sammen, 1 kast, 3 rett.
3. pinne: 1 rett, 2 rett sammen,
1 kast, 5 rett
4. pinne: Fell av 2 masker, 2
rett sammen, 1 kast, 3 rett
Gjenta disse 4 pinnene hele
tiden.
Legg opp 143 masker på pinne
nr 3 ½. Begynn med vrangt på
vrangen og strikk i alt 7 pinner
glattstrikk. Fortsett med mønster
etter diagrammet, men første og
siste
maske
holdes
utenfor
mønsteret og strikkes hele tiden
rett
=
kantmasker.
Strikk
mønster i denne rekkefølge:
Nederste blomsterbord - stort
hjerte - sikk-sakk - lite hjerte sikk-sakk - stort hjerte - sikksakk - lite hjerte - sikk-sakk stort
hjerte
øverste
blomsterbord. NB: Mellom alle
mønstre strikkes en hullrad som
vist i diagrammet. Avslutt med 7
pinner glattstrikk (første pinne
vrangt) og fell av.
Blonde:
Legg opp 6 masker på pinne nr 3
½ og strikk etter forklaringen
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Nr 16
Norskmønstret
hundegenser
Størrelse:
(S) M
Plaggets mål:
Omkrets: (32) 40 cm
Rygglengde: (26) 32 cm
Garn:
alfa (85% ull, 15% mohair. 50
gram = ca 60 m).
Garnmengde:
Blå 7133: (50) 100 gram
Natur 1012: (50) 50 gram
Veiledende pinner:
Nr 6
Strikkefasthet:
14 m pinne nr. 6 = 10 cm
Halsen:
Legg opp (34) 40 m med bunnfrg
på pinne nr 6 og strikk 1 rett, 1
vrang rundt 12 cm. På siste omg
felles 2 m etter (16) 19 m. Herfra
strikkes arbeidet i rettstrikk. På
neste omg legges det opp 2 nye
masker over de 2 felte. Du har nå
strikket et knapphull i nakken til å
ha
halsbåndet
gjennom.
Begynnelsen på omg = midt
under. Strikk mønster etter
diagram. Øk midt under på hver
side av 2 merkemasker, øk som
vist i diagrammet.
Fell
ermehull
som
vist
i
diagrammet.

Ermehull lages slik: Strikk 4 rett.
Strikk inn en tråd i en annen
farge over de neste (8) 9 m. Ta
disse (8) 9 m tilbake på venstre
pinne og strikk rundt til (12) 13 m
gjenstår. Strikk inn en tråd på
samme måte over de neste (8) 9
m, og strikk de siste 4 m.
Videre strikkes det rundt til
arbeidet måler (14) 21 cm fra
knappehullet i nakken.
Nå begynner fellingen: Strikk til
det gjenstår (4) 5 m av omg. Fell
de neste (4) 5 m, pluss (4) 5 m til
= (8) 10 m felt midt under. Strikk
omg. ut. Herfra strikkes det frem
og tilbake med rett på retten og
vrangt på vrangen.
1.omg (vrangen): Fell 1 m, strikk
vrangt ut omg
2.omg (retten): Fell 1 m, strikk
rett ut omg
Gjenta disse 2 omg til det
gjenstår (30) 36 m på p. Videre
felles det 3 m i hver side 1 gang,
og 2 m i hver side 1 gang. La de
siste (20) 26 m stå igjen på
pinnen, klipp tråden.
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Montering:
Kant: Strikk opp m til kant,
begynn midt under. Strikk opp
(18) 22 m langs den ene kanten,
strikk de (20) 26 maskene som
står på pinnen, strikk opp (18) 22
m langs den andre kanten. Strikk
1 rett, 1 vrangt 5 omg. Fell av
med rette og vrange m.
Ermer: Plukk ut tråden og sett m
over på p. Strikk 1 omg rett
samtidig som det plukkes opp 2
ekstra m i hver side. Strikk (4) 5
omg 1 rett, 1 vrangt. Fell av med
rette og vrange m.

Hundegenser med
striper
Størrelse:
(S) M
Plaggets mål:
Omkrets: (32) 40 cm
Rygglengde: (26) 35 cm
Garn:
alfa glitter (90% ull, 6,25%
mohair, 3 % acryl. 50 gram = ca
60 m).
Garnmengde:
Brun 3182: (50) 100
Blå 7033: (50) 50
Veiledende pinner:
Nr 6
Strikkefasthet:
14 m pinne nr. 6 = 10 cm
Halsen:
Legg opp (34) 40 m med bunnfrg
på pinne nr 6 og strikk 1 rett, 1
vrangt rundt slik: 1 omg frg 1, 2
omg frg 2. *2 omg frg1, 2 omg
frg 2* gjenta fra * til * 4 ganger
til = 12 striper. Sett inn en
merketråd for å markere starten
på omg. Strikk 1 omg rett, 1 omg
vrangt i frg 1, samtidig som det
felles 2 m etter (16) 19 m. Herfra
strikkes arbeidet i glattstrikk i frg
1. På neste omg legges det opp 2
nye masker over de 2 felte. Du
har nå strikket et knapphull i
nakken til å ha halsbåndet
gjennom. Starten på omg = midt
under.

Videre skal det økes midt under
på hver side av 2 merkemasker.
1. omg: 1 rett, øk 1 m, strikk til
1 m på omgangen gjenstår, øk 1
m, 1 rett.
2. omg: Strikk rett.
Gjenta disse 2 omg til det er (50)
60 m på p.
Hull til føtter: Strikk 4 rett.
Strikk inn en tråd i en annen
farge over de neste (8) 9 m. Ta
disse (8) 9 m tilbake på venstre
pinne og strikk rundt til (12) 13 m
gjenstår. Strikk inn en tråd på
samme måte over de neste (8) 9
m, og strikk de siste 4 m.
Videre strikkes det rundt til
arbeidet måler (14) 21 cm fra
knappehullet
i
nakken.
Så
begynner fellingen: Fell de siste 4
m på omg, pluss de 4 første på
neste omg = 8 m felt midt under.
Strikk ut omg. Herfra strikkes det
frem og tilbake med rett på retten
og vrangt på vrangen.
1.omg (vrangen): Fell 1 m,
strikk vrangt ut omg
2.omg (retten): Fell 1 m, strikk
rett ut omg
Gjenta disse 2 omg til det
gjenstår (30) 36 m på p. Strikk
(0) 4 p uten felling.
De neste 4 pinnene:
1. omg: (vrangen) fell 2 m, strikk
vrangt ut p.
2. omg: (retten) fell 2 m, strikk
rett ut p.
3. omg: (vrangen) fell 3 m, strikk
vrangt ut p.
4. omg: (retten) fell 3 m, strikk
rett ut p = (20) 26 m igjen på
pinnen. Klipp tråden og la m stå
igjen på pinnen.
Montering:
Kant: Strikk opp m til kant,
begynn midt under. Strikk opp
(18) 23 m langs den ene kanten,
strikk de (20) 26 maskene som
står på pinnen, strikk opp (18) 23
m langs den andre kanten. Strikk
1 rett, 1 vrangt rundt slik: 1 omg
bunnfrg, 1 omg mønsterfrg, 1
omg bunnfrg, 1 omg mønsterfrg,
1 omg bunnfrg. Fell av i
vrangbordstrikk i bunnfrg.
Ermehull: Her velger du selv om
du vil bruke frg 1, frg 2, eller
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striper som på genserkanten.
Plukk ut tråden og sett m over på
p. Strikk 1 omg rett samtidig som
det plukkes opp 2 ekstra m i hver
side. = (20) 22 m fordelt på 3 p.
Strikk 5 omg 1 rett, 1 vrangt og
fell av med rette og vrange m.

Lue med mønster
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair. 50
gram = ca 60 m)
Garnmengde:
Farge 1, bunnfarge: Blå 7133/
rosa 4513: 50 gram
Farge 2: Natur 1012: 50 gram
Veiledende pinner:
Nr 6
Strikkefasthet:
14 m pinne nr. 6 = 10 cm

Legg opp 72 m i bunnfrg på pinne
nr 6. Strikk rundt 1 rett, 1 vrang
8 omg.
Fortsett med glattstrikk: 1 omg
bunnfrg, mønster A, 1 omg
bunnfrg, mønster B 1 omg
bunnfrg, mønster A, 2 omg
bunnfrg.
På neste omg felles 2 m jevnt
fordelt = 70 m.
Strikk 1 omg i bunnfrg = 4 omg
bunnfrg etter mønsteret.

Fell slik:
Strikk *5 rett, 2 rett sammen*.
Gjenta fra *-* ut omg,
Strikk 2 omg uten felling
På neste pinne felles slik: *4 rett,
2 rett sammen*. Gjenta fra *-* ut
omg,
Strikk 2 omg uten felling.
Gjenta fellingen med 1 m mindre
mellom for hver gang med 2 omg.
glattstrikk mellom hver felling til
den gjenstår 10 m. Strikk 1
omgang rett.
Klipp av tråden, trekk den
gjennom de resterende maskene
og fest godt

1 omg bunnfrg * 2 omg
mønsterfrg, 2 omg bunnfrg*
Gjenta fra * til * 2 ganger til. 2
omg mønsterfrg, 1 omg bunnfrg.
Strikk videre glattstrikk i bunnfrg.
Når arb måler 15 cm, starter
fellingen:
Fell av som på lue med mønster.

Pulsvotter
Høyre vott:
Legg opp 32 m på strømpepinne
nr 6 i bunnfrg. Strikk 22 omg 1
rett, 1 vrang. Strikk 1 omg rett, 3
omg mønster A, 7 omg rett.
Neste omg: Strikk 25 m rett,
strikk inn en tråd i en annen farge
over de neste 6 m. Ta så disse 6
m tilbake på venstre pinne og
fortsett å strikke rundt 1 omg til
= 9 omg glattstrikk i bunnfrg.
Strikk 3 omg mønster A og 2 omg
rett i bunnfrg.
Avslutt med 7 omg 1 rett, 1
vrangt. Fell av med rette og
vrange m.

Lue med striper
Garn:
alfa glitter (90% ull, 6,25%
mohair, 3 % acryl. 50 gram = ca
60 m).
Garnmengde:
Brun 3182: 50 gram
Blå 7033: 50 gram
Veiledende pinner:
Nr 6
Strikkefasthet:
14 m pinne nr. 6 = 10 cm
Legg opp 70 m i bunnfrg på pinne
nr 6. Strikk rundt 1 rett, 1 vrangt
med striper slik:

Nr 17
Lue og votter
Størrelse:
Dame
Garn:
Alpakka (100 % alpakka,
gram = ca 110 meter)

50

Garnmengde til hele settet:
Natur 1012: 200 gram
Veiledende strikkepinner:
Nr. 3 og 3 ½
Heklenål nr. 3
Strikkefasthet:
24 m glattstrikk på pinne nr. 3 ½
= 10 cm
Mønster:
1. omg: *3 vrangt, 2 vrangt
sammen, 1 kast*. Gjenta fra *-*
omg rundt.
2. omg: *3 vrangt, 2 rett*.
Gjenta fra *-* omg. rundt.
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3. omg: *3 vrangt, 1 kast, 2
vrangt sammen*. Gjenta fra *-*
omg. rundt.
4. omg: *3 vrangt, 2 rett*.
Gjenta fra *-* omg. rundt.
Disse 4 omg gjentas hele tiden.

Votter:

Legg
opp
55
m
med
strømpepinner nr. 3 og strikk
mønster rundt til arbeidet måler
ca 8 cm. Avslutt med helt
mønster. Strikk 1 omg. rett
samtidig som det felles 1 m over
hvert vrangt felt = 11 m felt.
Skift til pinne nr. 3 ½ og strikk
glattstrikk rundt 12 omganger.
Nå økes for tommelkile slik:
Strikk 1 m, øk 1 m, strikk 3 m,
øk 1 m. Gjenta denne økingen
annenhver pinne med 2 m mer
mellom øking for hver gang. Øk
til sammen 3 ganger = 6 m økt
= 50 m. Strikk 1 omgang
glattstrikk.
Marker for tommelfinger ved å
strikke en tråd av en annen farge
over de økte m + de 3 maskene
mellom = 9 masker. Sett
maskene tilbake på pinnen og
strikk de en gang til med vottens
garn. Fortsett med glattstrikk til
det er strikket 8 ½ cm etter
merket for tommelfinger.
Nå felles votten slik: Strikk 1 m
rett, ta 1 m løs av, strikk 1 m,
trekk den løse m over, 18 m, 2
m rett sammen, 3 m rett, ta 1 m
løs av, strikk 1 m rett, trekk den
løse m over, 18 m rett, 2 m rett
sammen, 2 m rett.
Gjenta denne fellingen hver omg
med 2 m mindre mellom for hver
gang til 10 m. Klipp av tråden og
trekk gjennom maskene.

Tommel: Plukk ut hjelpetråden
og
sett
maskene
på
strømpepinner nr. 3 ½. Plukk
opp en m i hver side = 19 m.
Strikk rundt til tommelen måler 5
cm. Fell av slik: Ta 1 m løs av,
strikk 1 m, trekk den løse m
over, strikk 4 m rett, 2 m rett
sammen, 1 m, ta 1 m løs av,
strikk 1 m, trekk den løse m
over, 5 m rett, 2 m rett sammen,
1 rett.
Gjenta denne fellingen hver omg
med 2 m mindre mellom til det
er felt til sammen 3 ganger. Klipp
av tråden og trekk gjennom
maskene.
Strikk en vott til på samme
måte, men med tommelkile på
slutten av pinne 2, slik at den
kommer speilvendt i forhold til
første vott.
Heklet kant:
1. omg: Fest tråden med 1 kjm.
Hekle 1 fm i hver m = 55 fm.
2. omg: Hekle 1 fm, *4 lm, hopp
over 2 fm, 1 fm i neste m*.
Gjenta fra *-* hele omg.
3. omg: Hekle kjm frem til og
med 2. lm i lm-buen. Begynn
omg her. Hekle *4 lm, 1 fm i
neste lm-bue*. Gjenta fra *-*
omgangen rundt.
4. omg: I hver lm-bue hekles: 3
fm, 2 lm, 3 fm. Avslutt omg med
1 kjm i første fm.
Pynteblomst:
Legg opp 80 lm. Vend og hekle 2
st i hver m hele raden. Klipp av
tråden. Form den midterste
halvdelen som en blomst og sy
den til med en tråd og la ca ¼ på
hver side henge løst.
Sy blomsten på votten og pynt
gjerne med små perler i midten
av blomsten. Se foto.

med 1 m mindre mellom for hver
gang til sammen 4 ganger.
Deretter felles hver omg. til 8 m
gjenstår. Klipp av tråden og
trekk gjennom maskene.
Heklet kant:
Hekles som kant rundt votten,
men på første rad hoppes over
ca hver 4 m slik ar det blir til
sammen 102 fm.
Pynteblomst:
Hekles og formes som på votten,
men med å legge opp 120 lm.
Sy blomster på luen. Se foto.

Lue:

Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,

Legg opp 130 m på liten
rundpinne nr. 3 og strikk
mønster rundt til arbeidet måler
ca 8 cm. Avslutt med helt
mønster. Strikk 1 omg. rett
samtidig som det felles 1 m over
hvert vrangt felt = 26 m felt.
Skift til pinne nr. 3 ½ og strikk
glattstrikk til arbeidet måler 14
cm.
Nå felles slik: Strikk *2 m
sammen, 11 m rett*. Gjenta fra
*-* omg rundt = 8 m felt. Gjenta
denne fellingen annenhver omg.

Nr 18
Teppe
Mål:
Målt fra spiss til spiss ca 200 X
150 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)

Garnmengde:
Lys grått 1032: 650 gram
Grå tweed 1052: 900 gram
Veiledende pinner:
Nr. 6
Heklenål nr. 4
Strikkefasthet:
16 m på pinne nr. 6 = 10 cm
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Teppet er strikket i hele lengder
med ruter og deretter heklet
sammen.
Hver rute strikkes slik:
Legg opp 3 m. *Strikk riller (=
alle pinner rett) frem og tilbake
og øk 1 m i begynnelsen av hver
pinne til det er 60 m. På neste
pinne begynner fellinger. Fell 1 m
i begynnelsen av hver pinne til
det gjenstår 3 m, strikk 1 rille
over disse 3 m.* Gjenta fra *-* til
det er til sammen 5 ruter når det
strikkes med grå tweed og 4 ruter
når det strikkes med lys grått.
Fell av.
Det strikkes 4 lengder med grå
tweed og 3 lengder med lys grått.
Hekle lengdene sammen på
forsiden (se foto) med lys grått
og fm. Hekle 1 fm gjennom begge
lag mellom hver rille.
Kant: Hekle 1 rad fm med lys
grått rundt hele kanten på teppet.
Hekle
krepsemasker
tilbake.
Krepsemasker
er
fm
heklet
motsatt vei, fra venstre mot
høyre.

Nr 19
2 puter i smart
Aranpute:
Mål:
Ca 55 X 40 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt
Garnmengde:
Rød 4219: 300 gram
Tilbehør:
Innleggspute eller fyllmasse
Veiledende pinner:
Nr. 3 ½
Strikkefasthet:
22 m på pinne nr. 3 ½ = 10 cm
27 m mønster på pinne 3 ½ = 10
cm
Legg opp 240 m og strikk rundt 1
omgang rett. Sett 1 merke i hver
side med 120 m til forside og
120 m til bakside. Strikk 120 m
vrangt (= forside), 120 m rett (=
bakside).
Gjenta
denne
omgangen 1 gang. På neste
omgang strikkes forsidens 120 m
vrangt, samtidig som det økes
jevnt fordelt til 147 m, baksiden
strikkes
hele
tiden
i
rett
glattstrikk. Fortsett med mønster
etter diagram på forsiden. Strikk
diagrammet til midten av putens
forside, herfra strikkes andre del
av forsiden speilvendt. Strikk
mønster etter diagram 4 ganger i
høyden på forsiden (det strikkes
hele
tiden
glattstrikk
på
baksidens 120 m). På siste pinne
felles inn jevnt fordelt til 120 m
på forsiden. Avslutt med 2
omganger med 120 m vrangt
(forsiden), og 120 m rett
(baksiden). Strikk eller mask de
2 sidene sammen.
Montering:
Full puten og sy sammen med
maskesting i andre siden.
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Firkantet pute:
Mål:
Ca 45 X 45 cm

Montering:
Sy forside og bakside sammen
på 3 sider. Fyll puten og sy
sammen siste side.

Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt
Garnmengde:
Rød 4219: 250 gram
Tilbehør:
Innleggspute eller fyllmasse
Veiledende pinner:
Nr. 3 ½
Strikkefasthet:
22 m på pinne nr. 3 ½ = 10 cm.
Legg opp 8 m på 4 pinner og
strikk
rundt
etter
diagram.
Diagrammet gjentas 4 ganger
rundt. Strikk til hele diagrammet
er strikket. Fell av. Strikk en del
til på samme måte.
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Nr 20
Sjal ”Julestjerne”
Plaggets mål:
Ca 165 X 85 cm
Garn:
kitten mohair (30% mohair,
20% ull og 50% courtelle, 50
gram = ca 165 meter)
Garnmengde:
Rød 4219: 200 gram
Veiledende pinner:
Heklenål nr. 5
Heklefasthet:
De første 3 omg. på hver firkant
måler 13 cm.
Sjalet består av 28 hele firkanter
og 8 halve, som hekles sammen.
1. firkant:
Legg opp 8 lm og ta sammen til
en ring med 1 kjm i første lm.
1. omg: I ringen hekles: 5 lm (=
1 st + 2 lm), * 1 st, 2 lm* Gjenta
fra * - * i alt 7 ganger. Avslutt
med 1 kjm i 3. lm i beg. av omg.
= til sammen 8 lm-buer i ringen.
2.omg: 4 lm (= 1 dbst), 3 dbst i
lm-buen *2 lm, 4 dbst i neste lmbue*. Gjenta fra *-* omg. rundt
= 8 ganger. Avslutt med 1 kjm i
4. lm.
3. omg: 3 lm (=1 dbst), hekle 3
dbst sammen slik: 1 dbst i hver
dbst fra forrige rad, men la vær å
trekke tråden igjennom de siste 2
løkkene, det er nå 4 løkker på
nålen, ta 1 kast og trekk tråden
gjennom alle løkkene på en gang,
5 lm, 1 st i lm-buen, 5 lm, * 4
dbst sammen, 5 lm, 1 st i lmbuen, 5 lm* Gjenta fra *-* omg.
rundt = til sammen 8 ganger.
Avslutt med 1 kjm i toppen av
første sammenhekling.
4. omg: 1 kjm i hver av de neste
2 lm, 1 fm i lm-buen, *5 lm, 1 fm
i neste lm-bue, 5 lm, 1 st i neste
lm-bue, 11 lm, 1 st i neste lmbue, 5 lm i neste lm-bue. *

Gjenta fra * til * i alt 4 ganger.
Avslutt med en kjm i første fm.
Neste firkant hekles sammen med
den første på 4. omg slik:
Hekle 2 kjm i de 2 første lm, 1 fm
i lm-buen, 5 lm, 1 fm i neste lmbue, 5 lm, 1 st i neste lm-bue, 5
lm, 1 fm i lm-bue av 11 lm på
forrige firkant, 5 lm, 1 st i neste
lm-bue på denne firkant,* 2 lm, 1
fm i neste lm-bue på forrige
firkant, 2 lm, 1 fm i neste lm-bue
på denne firkanten *gjenta fra *
til * 1 gang til, 2 lm, 1 fm i neste
lm-bue på forrige firkant, 2 lm, 1
st i neste lm-bue på denne
firkant, 5 lm, 1 fm i lm-buen av
11 lm på forrige firkant, 5 lm, 1 st
i neste lm-bue på denne firkant.
Fortsett med å hekle buer rundt
som beskrevet på første firkant.
Fortsett
å
hekle
firkantene
sammen. Se tegningen under.
De halve firkantene hekles slik:
Hekle 8 lm og lag en ring med en
kjm i første lm.
Hekle i ringen: 5 lm, * 1 st, 2
lm*. Gjenta fra * til * i alt 3
ganger = 4 lm-buer. Vend.
Hekle 4 lm, 3 dbst i 1. lm-bue, *
2 lm, 4 dbst i neste lm-bue.*
Gjenta fra *-* 3 ganger.
Vend.
Hekle 8 lm, * 4 dbst sammen i de
4 dbst fra forrige rekke, 5 lm, 1 st
lm-bue, 5 lm.*
Gjenta fra *-*
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3 ganger.
Avslutt med 4 dbst sammen, 5
lm, 1 st i samme m som siste
dbst. Vend.
Hekle 5 lm, hekle halvfirkanten
sammen med firkantene som vist
på tegningen. Avslutt med 5 lm
og 1 kjm i 3. lm fra forrige rads
beg.
Kant: Hekle 3 fm i hver lm-bue
og i hver st.
Kant langs sidene: Begynn der
fm slutter med 5 lm, hekle nå 1 st
og 2 lm i hver lm-bue og i hver
fm helt ned til lm-bue i spissen. I
spissen hekles det 4 st med 2 lm
imellom hver st. Fortsett å hekle
langs den andre siden med 1 st
og 2 lm i hver lm-bue og fm.
Avslutt med 1 st i omg. første fm.
Sett på frynser, laget av 4 stk ca
20 cm lange tråder i hvert 2. hull
langs sidene. Bind dem sammen
som vist på tegningen.

Nr 21

Nr 22

Pulsvarmere i Lanett

Jakke i lanett

Garn:
lanett (100% ull. 50 gram = ca
195 meter).

Størrelse:
(1) 2 (4) 6 år

Garnmengde:
Frg 1 sort 1099: 50 gram
Frg 2 grå 1032/ rød 4128:50
gram

Plaggets mål:
Overvidde: (62) 66 (71) 76 cm
Hel lengde: (31) 34 (37) 40 cm
Ermelengde, målt under ermet:
(23) 26 (29) 32 cm

Veiledende pinner:
Strømpepinner nr 2 ½

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

Legg opp 54 m med frg 1 og
fordel dem på pinnene.
Skift til frg 2 og strikk mønster
rundt slik:
1.- 4. omg: *4 r, ta 2 m løs av*.
Gjenta fra *-* hele omgangen.
Skift til frg 1
5. omg.: Rett.
6.- 7. ogm.: Vrangt
Skift til frg 2
8. – 11. omg.: 1 r, *ta 2 m løs
av, 4 r* Gjenta fra *-* hele omg.
Avslutt med 3 r.
Skift til frg 1.
12. omg.: Rett
13. – 14. omg: Vrangt
Gjenta disse omgangene til
arbeidet måler 7 cm (eller til
ønsket lengde).
På neste omg økes 6 m jevnt
fordelt. Strikk 10 omg vrangbord
1 rett 1 vrangt med farge 1.
Fortsett å strikke mønster til
pulsvarmeren måler 16 cm eller
til ønsket lengde. Fell av.
Avslutt med og hekle en omg
picoter med farge 1.
Picotene hekles slik: 3 lm, 1 fm i
første m, 1 fm i 2. lm.
Om pulsvarmeren ønskes i større
eller mindre kan det økes eller
minskes med 6 m = 1 mønster
rapport.

Garnmengde:
Rød 4119: (150) 150 (200) 250
gram
Tilbehør:
(4) 5 (5) 5 små knapper
Små perler til pynt. Vi har brukt
røde glassperler.
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Heklenål nr. 2 ½
Strikkefasthet:
28 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (172) 186 (200) 214
m. på p nr 3 Sett 1 merke midt
bak med (86) 93 (100) 107 m på
hver del. Strikk fram og tilbake
med denne inndeling: 3 m
rillestrikk (= forkant), 5 m
glattstrikk, 6 m mønster etter
diagram, glattstrikk til 3 m før
midt bak merket, strikk mønster
etter diagram, glattstrikk til det
gjenstår 14 m, strikk 6m
mønster etter diagram, 5 m
glattstrikk og tilslutt 3 masker
riller (= forkant).
Denne inndelingen gjentas på
hele jakken. På høyre forkant
lages (4) 5 (5) 5 små knapphull,
det første etter ca 2 cm, det siste
like før halsfelling og de andre
jevnt
fordelt
imellom.
Lag
knapphullene ved å strikke 1
kast, 2 rett sammen.
Strikk til arb måler (19) 21 (23)
25 cm. Sett et merke i hver side
med (86) 92 (100) 106 m til
bakstykket og (43) 47 (50) 54 m
til hvert forstykke. Fell til
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ermehull (4) 4 (6) 6 m i hver
side. Strikk hver del ferdig for
seg.
Bakstykke:
= (82) 88 (94) 100 m. Fortsett å
felle til ermehull i hver side, først
2 m, deretter 1 m annenhver p til
sammen (5) 6 (7) 8 ganger =
(68) 72 (76) 80 m. Strikk til
ermehullet måler (10) 11 (12) 13
cm. Fell av de midterste (32) 34
(36) 38 m og strikk hver side
ferdig for seg. Fortsett å felle til
hals 1 m i hver side annenhver p
til sammen 3 ganger.
Strikk til arb måler hel lengde,
fell av de (15) 16 (17) 18
skuldermaskene.
Høyre forstykke:
= (41) 45 (47) 51 m. Fell til
ermehull som på bakstykket =
(34) 37 (38) 41 m igjen.
Strikk til ermehullet rett opp
måler (8) 8 (9) 10 cm.
Fell for hals (13) 14 (14) 16 m.
Fortsette å felle 1 m annenhver p
slik: Strikk 1 m, 2 rett sammen.
Fell til det gjenstår (15) 16 (17)
18 m. Strikk til hel lengde, fell
av.
Venstre forstykke:
Strikkes
som
høyre,
men
speilvendt.

Ermer:
Legg opp 18 m. Strikk 6 m
glattstrikk, 6 m mønster, 6 m
glattstrikk. Vend og strikk tilbake
med samme inndeling. Vend.
Legg opp 4 nye m i begynnelsen
og slutten av pinnen. Strikk frem
og tilbake og legg opp 4 nye i
begynnelsen og slutten av pinnen
hver gang på rettsiden til
sammen 4 ganger = 50 m. Øk
(0) 2 (4) 6 m.
Strikk glattstrikk rundt med
mønster etter diagram som før
over de 6 midterste maskene og
øk 2 m under ermet ca hver (3)
2 ½ (2) 2 cm til i alt (64) 70 (76)
82 m. Strikk til ermet måler hel
lengde. Fell av (4) 4 (6) 6 m
midt under ermet og strikk ermet
ferdig fram og tilbake. Fell videre
annenhver pinne først 2 m i hver
side, deretter 1 m til sammen (8)
9 (10) 11 ganger. Fell av de
resterende m på en gang.
Montering:
Sy sammen skuldersømmen.
Heklekant:
1. rad: Begynn øverst på venstre
forkant. Hekle fm rundt hele
jakken, ca 1 fm pr. maske,
avslutt med 1 kjm i første fm. I
hvert hjørne hekles 1 fm, 2 lm, 1
fm.
2. rad: Hekle 1 rad til med fm.
3. rad: *Hekle 3 lm, 1 fm i første
lm, hopp over 1 fm, 1 fm i neste
fm* = 1 picot. Gjenta fra *-*
rundt hele jakken.
Sy i ermene.
Sy
i
knapper
tilpasset
knapphullene.
Sy 3 små perler ved siden av
mønsteret både oppe og nede
foran, bak og på ermene.
Ermekant:
Hekle kant rundt ermene som på
halskant.

Garnmengde:
Petrol 6755: 50 gram
Veiledende pinner:
Heklenål nr 3 ½,
Jetpinner nr 20 eller 25
Heklefasthet:
5 løkker er ca 10 cm
Påfuglhekling:
1.rad: Legg opp 40 lm meget
løst. Ta den siste maske fra
heklenålen over på pinnen, trekk
nå en løkke gjennom hver lm på
raden og sett over på pinnen, (40
m) (fig 1)
2.rad: Ta de 4 første løkkene av
pinnen (fig 2) og drei de en halv
omg mot høyre, pass på at
løkkene kommer helt ved siden
av hverandre (fig 3) og hekle 4
fm gjennom løkke-buen, som er
dannet (fig 4). Alle radene hekles
fra rettsiden av arbeidet, først fra
venstre mot høyre, så fra høyre
mot venstre.
3.rad: Når en har heklet fm i den
bakerste løkken, trekker en
løkker gjennom hver fm og sett
disse på pinnen (fig 5).
2. og 3. rad gjentas og danner
mønsteret.
Hekle til skjerfet er 115 cm eller
ønsket lengde.

Nr 23
Skjerf i påfuglhekling
Plaggets mål:
115 X 16 cm
Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle. 50 gram =
ca 165 m)
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Nr 24
Runde doble grytelapper
Mål:
Diameter 18 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnmengde alt. 1:
Rød 4418: 50 gram
Lys grønn 8514: 50 gram
Mørk grønn 8055: 50 gram
Garnmengde alt. 2:
Hvit 1001: 50 gram
Grønn 8143: 50 gram
Mørk grønn 8055: 50 gram
Lime 8722: 50 gram
Veiledende pinner:
Heklenål nr. 2 ½
Legg opp 6 lm i rødt garn og ta
sammen til en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 8 fm i ringen og
hekle
samtidig
rundt
oppleggstråden. Slik fester du
tråden og kan bruke denne
tråden til å stramme sammen i
midten av grytekluten.
Hekle videre uten å avslutte
omgangene.
2. omg: Hekle 2 fm i hver fm
forrige omg (=16 fm)
3. omg: *2 fm i første fm, 1 fm i
neste*. Gjenta fra *-* omgangen
rundt (=24 fm)
4. omg: 1 fm i hver fm
5. omg: Gjenta 3. omg. (=12
økninger og 36 fm)
6.+7.omg: 1 fm i hver fm
forrige omg (=36 fm)
8. omg: Gjenta 3 omg. (=18
økninger og 54 fm)

9.-12. omg: 1 fm i hver fm (=54
fm)
13 omg.: *Hekle 1 fm i hver fm
2 ganger, 2 fm i neste fm*.
Gjenta fra *-* (= 18 økninger og
72 fm)
14. omg: 1 fm i hver fm (=72
fm).
Denne omg. er siste omg i det
røde midtfeltet.
15 omg: Skift til lysgrønn og
hekle 1 fm i hver fm fra forrige
omg (=72 fm).
16. omg: Hekles mørk grønn 1
fm i hver fm forrige omg (=72
fm)
17. omg: Hekles mørk grønn,
Øk 24 fm jevnt fordelt ved å
hekle 2 fm i samme fm (=96 fm)
18.-20. omg: Hekles rød 1 fm i
hver fm (= 96 fm pr omg)
21. omg: Hekles med lysgrønn:
Øk jevnt fordelt 24 m (= 120
fm).
22. omg: Hekles med lysgrønn 1
fm i hver fm forrige omg (= 120
fm)
23.- 24. omg: Hekles mørk
grønn (=120 fm). Avslutt med 1
kjm i neste fm.
Hekle til sammen 4 like deler.
Kant rundt:
Sett sammen 2 deler begge med
rettsiden ut. Hekle gjennom
begge delene. Fest tråden med 1
kjm, hekle 1 fm i samme m.
Hekle picoter slik: *3 lm, 1
halvstav i fm før picoten, hopp
over 1 fm, hekle 1 fm i neste
fm*. Gjenta fra *-* og husk at
det alltid hekles gjennom begge
laga.
Avslutt omgangen med å hekle
hempe.
Hempe: Hekle 30 lm fest med
kjm i første fm i omg, vend og
hekle 30 fm rundt luftmaskene.
Fest tråden godt.
Stripemønster alternativ 2:
1.–12. omg: Mørk grønn
13.–14. omg: Lime
15. omg: Hvit
16. omg: Mørk grønn
17.-18. omg: Lime
19.-20. omg: Grønn
21. omg: Hvit
22. omg: Mørk grønn
23. omg: Lime
24. omg: Grønn.
Kant og hempe hekles med
grønn.
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Nr 25
Votter, lue og skjerf
Votter:
Størrelse:
Dame
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Brun 3082: 150 gram
Tilbehør:
Evt. kobbertråd som innleggstråd
Veiledende pinner:
Strømpepinner nr. 5 og 5 ½
Heklenål nr. 5
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på pinne 5½ =
10 cm
Venstre vott:
Legg opp 36 m på strømpinner
nr. 5, med 1 tråd Alfa, (+ Evt
kobbertråd)
Strikk 1 p ribb, 1 rett, 1 vrangt.
Fordel
maskene
på
4
strømpepinner, med 9 m på hver
p. Fortsett med ribb til arb. måler
10 cm.
(Klipp av evt. kobbertråd).
Skift til pinner nr. 5 ½ og strikk
glattstrikk til arb. måler 15 cm.
Marker for tommelfinger på 2.
strømpep slik: Strikk 2 m, strikk
6 m med en hjelpetråd i en
annen farge. Sett de 6 m tilbake
på venstre p, og strikk dem igjen
med vottens garn. Strikk til arb.
måler 22 cm, ta om ønskelig med
en kobbertråd, og til arb. måler
24 cm.
Fell slik:
Pinne 1: 1 m løs av, 1 rett, trekk
den løse m over, – strikk pinnen
ferdig.
Pinne 2: Strikk til 2 m gjenstår, 2
rett sammen.
Pinne 3: 1 m løs av, 1 rett, trekk
den løse m over – strikk pinnen
ferdig.
Pinne 4: Strikk til 2 m gjenstår, 2
rett sammen.

Gjenta denne fellingen hver 3.
omgang 2 ganger. Deretter felles
hver omgang, til der er 4 m
igjen. Trekk garnet gjennom de 4
maskene, og fest tråden.
Tommelfinger:
Trekk
hjelpetråden ut og sett m fra
undersiden og fra oversiden over
på strømpepinner nr 5. Plukk opp
2 m på hver side av disse m. Det
er nå 16 m. Strikk 14 omg.
glattstrikk. Strikk m sammen 2
og 2 hele omgangen rundt. Klipp
av tråden og trekk den gjennom
de resterende 8 m. Fest tråden.
Høyre vott:
Strikkes som den venstre, men
strikk
inn
hjelpetråd
til
tommelfinger på pinne 3.

nr. 7. Strikk 6 cm ribb, 1 rett, 1
vrangt.
Fortsett med glattstrikk (uten
kobbertråden) til arb måler 25
cm (ta evt. kobbertråden de siste
3 cm).
Strikk 1 omgang hvor alle
maskene strikkes sammen 2 og 2
= 28 m igjen. Strik 6 omganger.
Strikk igjen en omgang hvor alle
masker strikkes sammen 2 og 2
= 14 m. Trekk tråden gjennom
maskene og stram til. Fest
tråden godt.
Hekle picoter om oppleggskanten
med heklenål 5. Hekle som
beskrevet på vottene.

Montering:
Brett ribben halvt opp mot
rettsiden.
Nå hekles picoter langs kanten
med 1 tråd Alfa (og 1 tråd
kobber) slik: Fest garnet med 1
kjm i en rettmaske i ribben.
Hekle * 3 lm, 1 fm i 1. lm, 1 kjm
i neste rettmaske *. Gjenta fra
*-* omgangen rundt. Avslutt
omgangen med 1 kjm i 1. lm.
Hekle på samme måte rundt den
andre votten.

Mål:
ca. 14 x 190 cm.

Lue:
Størrelse:
Dame
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Brun 3082: 100 gram
Tilbehør:
Evnt.
kobbertråd
innleggstråd

som

Veiledende pinner:
Liten rundpinne og strømpepinner
nr. 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på pinne nr. 7 =
10 cm
Legg opp 56 m med 1 tråd Alfa
(og 1 tråd kobber) på rundpinne

Skjerf:

Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
165 meter)
Garnmengde:
Brun 2982: 100 gram
Veiledende pinner:
Nr. 7
Heklenål nr. 3½
Legg opp 40 m med Kitten
Mohair (evt. kobber i hele
skjerfet)
Strikk ribb * 2 rett, 2 vrangt *
gjennom hele arbeidet.
Strikk til skjerfet måler 172 cm.
Fell av med rette og vrange
masker.
Heklet kant: Hekle 39 fm med
heklenål nr. 3½ langs skjerfets
korteste side. Vend med 5 lm.
1. rad: Hekle 1 fm i 3. fm, *
hekle 5 lm, hopp over 2 fm, 1 fm
i neste fm* Gjenta fra * til * hele
raden. ( 13 buer til sammen)
2. rad: Vend med 7 lm, *1 fm i 1
lm-bue, 5 lm*. Gjenta fra *-*
hele raden.
Vend med 7 lm.
Fortsett å hekle 2. rad til det er
heklet 9 rader med lm-buer.
Siste rad: Vend med 4 lm (= 1
dbst), hekle 4 dbst i første lmbue, 2 lm, hekle 5 dbst i samme
første bue *1 fm i neste bue, i
neste bue hekles 5 dbst, 2 lm, 5
25

dbst*. Gjenta fra * til * hele
raden.
Når siste vifte er heklet i siste
lm-bue, avsluttes raden med 1
kjm i siste fm.

Nr 26
Mønstrete sokker
Størrelse:
Dame
Garn:
perfekt (85 % ull, 15 % nylon,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Farge 1, Rød 4065: 100 gram
Farge 2 gul 2206: 50 gram
Veiledende strikkepinner:
Strømpepinner nr. 3
Strikkefasthet:
26 m glattstrikk på pinner nr. 3
= 10 cm
Sokkene er strikket i perfekt, litt
fast. Kan også strikkes i sisu.
Legg opp 48 m med rødt og
strikk rundt 4 omganger 2 rett, 2
vrangt. Skift til gult, strikk 2
omg, deretter 3 omg. rødt. Strikk
1 omg. glattstrikk med rødt,
samtidig som det økes jevnt
fordelt til 64 m. Fordel maskene
på 4 pinner med 16 m på hver
pinne. Strikk mønster etter
diagram. Begynn ved merket for
begynn her og strikk mønster
etter diagram A 2 ganger. Nå
strikkes hæl. Første m = midt
bak. Hælen strikkes over de
første 14 og siste 13 m på
omgangen. La de andre maskene
hvile. Over de 5 midterste m
strikkes mønster som før, over
resten av maskene strikkes
mønster etter diagram C. Strikk
med denne inndeling 12 pinner.

Nå felles hælen slik: Begynn på
rettsiden, strikk 7 m, strikk 2 m
rett sammen, 9 m mønster som
før, ta 1 m løs av, strikk 1 m
rett, trekk den løse m over. Vend
arbeidet og strikk mønster over
11 m. Disse 11 maskene danner
bunnen på hælen og strikkes
hele tiden med mønster. På
rettsiden felles første og siste m
sammen med masken på siden
slik: Vend og strikk 1 m rett
sammen, med den første av de
gjenværende m i begynnelsen av
pinnen, strikk 9 m mønster, ta
siste m løs av, strikk neste m,
trekk den løse m over. Gjenta
dette til alle sidemasker er felt og
11 m gjenstår.
Plukk opp 11 m langs hver
hælside. Strikk nå rundt over alle
m, med mønster A på oversiden
av foten og mønster B (og C) på
undersiden.
Mønsteret
skal
stemme med tidligere mønster.
Fell i hver side i mønster B, ved å
strikke 2 m mønster B, ta neste
m løs av, 1 m rett, trekk den løse
m over, strikk til tilsvarende m i
andre side, strikk 2 rett sammen.
Gjenta
denne
fellingen
annenhver omgang til det er felt
3 ganger = 64 m igjen. Strikk
mønster til det gjenstår 5
omganger på 5. stjernebord
forsiden av sokken. Nå strikkes
som vist på tådiagram for
forsiden 7 omganger, baksiden
strikkes som før.
Strikk og fell som vist i tådiagram for for- og bakside.
Klipp av tråden og trekk gjennom
den resterende masker.
Strikk en sokk til på samme
måte.
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Nr 27
Sjal i naturfarger
Plaggets mål:
Ca 45 X 180 cm
Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
165 meter)
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
chili (100 % polyamid, 50 gram
= 65 meter)
Garnmengde:
alfa natur med glitter 1016: 300
gram
kitten mohair natur 1002: 100
gram
chili natur 1012: 250 gram
Veiledende strikkepinner:
Nr. 7
Strikkefasthet:
11 m mønster = 10 cm
Legg opp 200 m på pinner nr. 7
med dobbelt garn, 1 tråd kitten
mohair og 1 tråd chili. Strikk 10
pinner rett. Strikk mønster etter
diagram, men de 2 første og de 2
siste maskene er kantmasker og
strikkes hele tiden rett, både på
rettsiden og vrangsiden. Gjenta
diagrammet en gang i høyden.
Avslutt med 2 pinner rett (med
dobbelt garn, 1 tråd kitten
mohair, 1 tråd chili). Fell av
med rette masker.
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Nr 28
Trollnisser
Mål:
Høyde ca 48 cm
Garn:
tove (100 % ull, 50 gram = ca
160 meter)
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde til 1 nisse:
tove:
Rød 4228: 100 gram
Lys grå 1035: 50 gram
Koks grå 1088: 100 gram
Litt hvitt garn til øyne
alfa:
Natur 1012: 50 gram (til hår)
Tilbehør:
Fyllmasse
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr.
6
Strikkefasthet:
15 m dobbelt tove på pinner nr.
6 = 10 cm
Kropp og hode:
Legg opp 16 m med 2 tråder
koksgrått
garn
og
strikk
glattstrikk frem og tilbake til
arbeidet måler 10 cm (= bunn).
Legg opp 50 nye m i forlengelsen
av de 16 maskene. Strikk rundt til

arbeidet måler 18 cm fra de nye
maskene ble økt ut (= kropp).
Fell for hals/hode slik:
1. omg.: *Strikk 9 m rett, 2 rett
sammen*. Gjenta fra *-* hele
omgangen.
2. omg.: Rett
3. omg.: *Strikk 8 m rett, 2 rett
sammen*. Gjenta fra *-* hele
omgangen.
4. omg.: Rett
5. omg.: *7 rett, 2 rett
sammen*. Gjenta fra *-* hele
omgangen.
6. omg.: Rett
7. omg.: *6 rett, 2 rett
sammen*. Gjenta fra *-* hele
omgangen.
8. omg.: Skift til lys grått,
dobbelt garn. Strikk rett.
9. omg.: *7 rett, øk 1 m.* Gjenta
fra *-* hele omgangen.
10. omg.: Rett
11 omg.: * 8 rett, øk 1 m*.
Gjenta fra *-* hele omgangen
Strikk 10 cm glattstrikk (= hode).
Legg arbeidet til side.
Lue:
Legg opp 99 m med 2 tråder rødt
garn. Strikk rundt 2 omg.
glattstrikk.
3. omg.: *Strikk 9 rett, 2 rett
sammen*. Gjenta fra *-* hele
omg.
4., 5. omg.: Rett
6. omg.: *8 rett, 2 rett
sammen*. Gjenta fra *-* hele
omg.
7., 8. omg.: Rett
9. omg.: * 7 rett, 2 rett
sammen*. Gjenta fra *-* hele
omg.
10., 11., 12. omg.: Rett.
13. omg.: *6 rett, 2 rett
sammen*. Gjenta fra *-* hele
omg.
14., 15., 16. omg: Rett.
17. omg.: *5 rett, 2 rett
sammen*. Gjenta fra *-* hele
omg.
Klipp av tråden.
Fortsett å strikke på kropp/hode
med dobbelt rødt. Strikk 1 omg.
rødt. Nå samles kropp og lue.
Sett luen rundt kroppen, og strikk
de sammen, 1 m fra lue og 1 m
28

fra hode strikkes sammen til en
m, dette gjentas rundt hele luen.
Strikk 7 omganger glattstrikk
rundt.
På neste omg. felles slik: Strikk
*7 rett, 2 rett sammen*. Gjenta
fra *-* hele omg.
Strikk 7 omg. rett. Gjenta
fellingen med 1 m mindre mellom
hver felling og med 7 omganger
glattstrikk mellom hver felling til
det gjenstår 6 m. Avslutt med 8
omg. rett. Klipp av tråden og
trekk gjennom maskene.
Hånd og arm:
Hånden strikkes på tvers. Legg
opp 8 m med dobbelt lysgrått.
1. pinne: Rett
2. pinne: Fell av 4 m, strikk 4 m
3. pinne: 4 rett, legg opp 5
masker.
4. og 5. pinne: Rett over alle m
(9 m).
6. pinne: Fell 4 m, strikk 5 m
rett.
7. pinne: 5 rett, legg opp 4 nye
m.
8. og 9. pinne: Rett over alle m.
10. – 13. pinne: Strikkes som 6.
– 9. pinne.
Fell av.
Strikk armen rett på hånden.
Plukk opp 8 m med dobbelt garn
mørk grått, samtidig som det
lages 1 kast mellom hver m = til
sammen 15 m. På neste pinne
fordeles maskene slik: Sett alle
kast på en pinne bak arbeidet.
Fordel de 15 m på 4 pinner og
strikk glattstrikk rundt. Strikk til
sammen
12
cm
glattstrikk.
Avslutt omgangen på motsatt side
av tommelen.
Strikk nå glattstrikk frem og
tilbake i og fell 2 m i begynnelsen
av hver pinne til alle masker er
felt.
Strikk en hånd og en arm til på
samme måte.
Fest alle tråder.
Tov nissen.

Toving: Tov i maskin på 60
grader sammen med f.eks en
jeans. Tov evnt flere ganger for å
oppnå ønsket str. Form nissene i
våt tilstand og la de tørke.

Hekletips:

Montering:
Nese: Sy en tråd i en sirkel midt i
ansiktet (der en ønsker å plassere
nesen). Fyll nesen og trekk
tråden sammen.
Fyll nissen med fyllmasse og lag
en pose med ris til å ha i bunnen
(for at nissen skal stå stødigere).
Sy bunnen sammen.
Sy eller bind en tråd rundt halsen,
og stram til slik at det dannes et
skille mellom kropp og hode.
Øyne: Nålefilt eller sy på øyne.
Se foto.
Munn: Sy på eller nålefilt munn.
Se foto.
Skyggen: Brett skyggen over
øynene og sy den fast. Se foto.
Armer: Sy på armene. Fest
hendene midt foran. Se foto.
Hår: Lages med natur alfa og
syes eller filtes på like under luen.
Jenten har langt hår og gutten
kort hår.

Nålefiltning:

Legg produktet du skal dekorere
– f.eks en veske - på et stykke
skumgummi eller lignende. Bruk
en filtenål og stikk denne
gjentatte
ganger
gjennom
dekoren, produktet og ned i
skumgummien.
Fortsett
med
dette til dekoren sitter godt fast.
Man kan dekorere før og etter
toving. Dekorerer du etter toving
vil resultatet blir best og motivet
vil bli som du vil. Men dersom du
dekorerer før toving vil dekoren
sitte mye bedre og flyte sammen
med produktet.
Vær oppmerksom på at motivet
kan endre seg noe ved toving.
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