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DALE GARN
Nr 313

BABY OG SMÅBARN

Designene i denne babykatalogen strikkes i 
Dale Baby Ull og Lille Lerke.

Myke og behagelige garnkvaliteter som tåler 
maskinvask og holder seg fine etter 

lang tids bruk. 

Dale har helt siden 1879 levert produkter av 
utsøkt høy kvalitet, og det er med stolthet vi 

bringer vår lange historie videre. 
Våre garnkvaliteter er spunnet av naturens 

beste råvarer, og kun det beste er godt nok for 
deg som har kjærlighet til 

håndarbeide og gleden av å strikke. 

Lykke til med strikking av vakre plagg til 
de yndige små!

Forside: 31301 • Genser, kortbukse og lue • Lille Lerke • 3 - 36 mnd • Design: Olaug Kleppe
Side 2-3: 31302 • Body, skjørt (kan festes til body) og raglanjakke • Lille Lerke • 3 - 36 mnd • Design: Olaug Kleppe
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31303 • Sovepose, jakke, body, lue, strømper, sutteklut • Lille Lerke • 0 - 12 mnd • Design: Kari Haugen
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31304 • Hel dress med korte ermer og ben • Dale Baby Ull • 3 - 12 mnd • Design: Olaug Kleppe 31305 • Hel dress, lue og sokker (se annen variant side 16) • Lille Lerke • 3 - 12 mnd • Design: Olaug Kleppe
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Sommerlige babyplagg 
som strikkes 
i Lille Lerke.

En fin blanding av 
merinoull og bomull.

31306 • Lang topp (se også kort topp, strømper og hatt på side 17) • Lille Lerke • 3 - 36 mnd • Design: Olaug Kleppe
31307 • Genser og lue (se annet fargeforslag på side 20) • Lille Lerke • 3 - 36 mnd • Design: Kari Haugen

31301 • Genser, kortbukse og lue • Lille Lerke • 3 - 36 mnd • Design: Olaug Kleppe
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31308 • Kåpe • 31309 • Jakke • 31310 • Kjole • Dale Baby Ull • 3 - 36 mnd • Design: Olaug Kleppe
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31311 • Vest • Dale Baby Ull • 3 - 36 mnd • Design: Olaug Kleppe

Tøff vest som strikkes i 
Dale Baby Ull.

Dale Baby Ull er spunnet av 
100% myk merinoull, og kan 

også vaskes i maskin.

Garnet er av høy kvalitet 
og plaggene holder seg fine 

selv etter lang tids bruk.

Dale Garn
Kvalitet fra naturen 

siden 1879
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31312 • Genser og lue • 31313 • Kjole med og uten ermer • Dale Baby Ull • 6 - 36 mnd • Design: Kari Haugen
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31305 • Hel dress med korte ermer og ben, lue og sokker (se annen variant side 7) • Lille Lerke • 3 - 12 mnd • Design: Olaug Kleppe 31306 • Kort topp, sokker og heklet hatt (se også lang topp på side 8) • Lille Lerke • 3 - 36 mnd • Design: Olaug Kleppe



1918

Søte antrekk 
til de 

skjønne små.

Strikkes i Lille Lerke,
en utsøkt blanding av 
merinoull og bomull.

31314 • Genser, kort bukse, topp og lue • Lille Lerke • 6 - 24 mnd • Design: Kari Haugen
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31307 • Genser og lue (se annet fargeforslag på side 8) • Lille Lerke • 3 - 36 mnd • Design: Kari Haugen 31315 • Kjole, kjole med stoff, bolero og lue (se også s. 22-23) • Lille Lerke • 6 - 36 mnd • Design: Kari Haugen
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31315 • Kjole, kjole med stoff, bolero og lue (se også s. 21) • Lille Lerke • 6 - 36 mnd • Design: Kari Haugen
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Dale Garn AS, 5721 Dalekvam, Norge
Tlf. + 800 34 999 Faks + 47 62 00 08 52

Takk for utlån av styling til:
Mitt rom, www.mittrom.no og til

Rumpetroll, www.facebook.com/rumpetrollshop  

31302 • Body (se hele settet s. 2-3) • Lille Lerke • 3 - 36 mnd • Design: Olaug Kleppe



Kun Dalegarn skal brukes til 
Dalegarns design. 
Designene er utviklet spesielt for 
våre garnkvaliteter og kun når disse 
brukes oppnås det beste resultat.

Les alltid gjennom oppskriften før du 
begynner å strikke, for å få en generell
forståelse av fremgangsmåten som er 
brukt.

313

Strikketips bakerst i boken.

STRIKKEFASTHET

For at plagget du strikker skal få 
riktige mål og fasong, er det viktig at 
strikkefastheten overholdes. Strikker du 
løsere enn den angitte strikkefastheten 
vil plagget bli større enn målene i 
oppskriften, strikker du fastere vil 
plagget bli mindre. 

Strikk en prøvelapp. Antall masker pr 
10 cm skal stemme med oppskriftens 
strikkefasthet. Dersom du har færre 
masker enn oppgitt (= du strikker for 
løst) skift til tynnere pinner. Hvis du 
har flere masker (= du strikker for fast) 
skift til tykkere pinner.

Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.
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31301
DESIGN: OLAUG KLEPPE
LILLE LERKE

Genser, kortbukse og lue

Størrelser: (3) 6 (12) 24 (36) mnd

Mål:
Genser
Overvidde: (49) 54 (59) 65 (70) cm
Lengde: (27) 31 (35) 39 (43) cm
Ermelengde: (14) 17 (20) 23 (25) cm
Kortbukse
Benlengde: (7) 9 (11) 13 (15) cm

Garnforbruk:
Genser
2425 Kitt (150) 200 (200) 250 (250) g
Lue
0020 Ubleket hvit 50 g til alle str
Kortbukse
5752 Skifer (100) 100 (150) 150 (150) g

Tilbehør: 
4 knapper til genser 
Strikk i passe livvidde til kortbukse

Pinneforslag: 
Rundp og strømpep nr 3

Strikkefasthet: 
Glattstrikk: 28 m = 10 cm
Mønster A: 30 m = 10 cm

Genser
Forstykket:
Legg opp på p nr 3 (75) 83 (91) 99 
(107) m. Strikk mønster A fram og 
tilbake, beg og slutt som pilene viser, til 
arb måler oppgitt lengde, slutt med en 
p fra vrangen. Fell forholdsvis stramt 
av fra retten med r m.
Bakstykket:
Strikkes som forstykket.
Ermer:
Legg opp på strømpep nr 3 (36) 40 
(44) 48 (52) m. Strikk mønster A rundt, 
beg ved pilen. Første m = midtm under 
ermet og det økes 1 m på hver side 
av denne ca hver 1½ cm (9) 10 (11) 
12 (13) ganger = (54) 60 (66) 72 (78) 
m. Ved oppgitt lengde, fell forholdsvis 
stramt av med r m.
Montering:
Sy sammen kant-i-kant ca 2-3 cm 
på hver skulder. Hekle 2 hemper til 
knapphull på hver skulder på forstykket. 
Sy knappene på bakstykket.
Sy sidesømmene innenfor kantm, la 
det stå igjen ca (9) 10 (11) 12 (13) cm 
øverst til ermehull.
Sy i ermene: Fest ermet midt på 
skulderen og i ermehullets underkant. 
Beg på skulderen og sy hver side for 
seg innenfor kantm.

Lue
Legg opp på liten rundp eller strømpep 
nr 3 (96) 104 (112) 120 (120) m. Strikk 
mønster B rundt. Når luen måler (13) 
14 (15) 16 (17) cm felles 1 m i hvert vr 
felt ved å strikke 2 vr sammen. Fortsett 
med 1 r, 2 vr og strikk 3 omg. Neste 
omg felles 1 m i hvert vr felt. Strikk 2 
omg uten felling. Neste omg strikkes 
2 r sammen, strikk 1 omg uten felling. 
Tilslutt strikkes 2 r sammen omg rundt 
+ 1 omg r. Klipp av tråden, trekk den 
gjennom de resterende m og fest den godt.

Slutt her på for−
og bakstykke

gjenta

Beg her
på ermene

Beg her på for−
og bakstykke

gjenta

B
gjenta

A
gjenta

  r både på retten og vrangen (= kantm)
  r på retten, vr på vrangen
  vr på retten, r på vrangen

Slutt her på for−
og bakstykke

gjenta

Beg her
på ermene

Beg her på for−
og bakstykke

gjenta

B
gjenta

A
gjenta

Kortbukse
Beg øverst i 
livet og legg 
opp på rundp 
nr 3 (112) 120 
(128) 136 (144) 
m. Strikk rundt 
2 cm glattstrikk 
+ 1 omg vr til 
brettekant + 2 cm glattstrikk. Sett et 
merke ved omg beg = midt bak og 
etter (56) 60 (64) 68 (72) m = midt 
foran. Fortsett med glattstrikk og strikk 
buksen høyere bak: Strikk fra omg beg 
6 m, snu og strikk 12 m tilbake, snu og 
strikk 6 m mer for hver gang i alt (4) 
4 (5) 5 (5) ganger i hver side. Fortsett 
rundt med glattstrikk over alle m. Når 
buksen måler (13) 14 (15) 16 (17) cm 
fra brettekanten midt foran, økes 1 m 
på hver side av 2 midtm både midt 
foran og midt bak annen hver omg 6 
ganger til alle str = (136) 144 (152) 160 
(168) m. Del arb midt foran og midt 
bak = (68) 72 (76) 80 (84) m til hvert 
ben. Strikk hvert ben for seg. Når benet 
måler oppgitt lengde, strikk 1 omg vr = 
brettekant + 1½ cm glattstrikk. Fell av 
med r m.
Brett mot vrangen langs brettekanten 
i livet og nede på bena og sy til på 
vrangen. Trekk strikken gjennom 
løpegangen i livet.
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31302
DESIGN: OLAUG KLEPPE
LILLE LERKE

Body, skjørt og raglanjakke

Størrelser: (3) 6 (12) 24 (36) mnd

Mål:
Body
Overvidde: (39) 43 (47) 51 (56) cm
Lengde i siden (fra siste utøking til 
første felling for ermehull): (17) 19 (21) 
23 (25) cm
Skjørt
Livvidde: (39) 43 (47) 51 (56) cm
Lengde: (17) 21 (25) 29 (33) cm
Raglanjakke
Overvidde: (45) 50 (54) 58 (63) cm
Lengde midt foran (før halskant): (10) 
12 (14) 16 (18) cm
Ermelengde: (13) 15 (18) 21 (24) cm
 
Garnforbruk:
Body
Hvit 0017: (100) 100 (100) 100 (100) g
Skjørt
Hvit 0017: (150) 150 (200) 200 (250) g
Raglanjakke
Hvit 0017: (100) 100 (100) 100 (150) g

Tilbehør:
Body 
7-8 trykk-knapper, silkebånd ca 1 cm 
bredde
Skjørt
Silkebånd ca 1-1,5 cm bredde
Raglanjakke
Silkebånd ca 1 cm bredde

Pinneforslag: 
Rundp og strømpep nr 2½ 
Heklenål nr 2 

Strikkefasthet: 
28 m x 35 omg glattstrikk = 10 x 10 cm

Hullrad:
*1 kast, 2 r sammen *, gjenta fra * til * 
omg rundt

Opplysning ang body og skjørt:
Det er like mange huller i hullraden 
på bodyen som øverst på skjørtet. 
Hvis du ønsker, kan du legge skjørtet 
utenpå bodyen og trekke silkebåndene 
gjennom hullraden på begge deler slik 
at skjørtet henger fast i bodyen.

Body
Bakstykket:
Beg nederst på bakstykket og legg 
opp på p nr 2½ (15) 17 (19) 21 (23) 
m. Strikk 2 p glattstrikk fram og 
tilbake over alle m unntatt første og 
siste m som strikkes r både på retten 
og vrangen = kantm. Fortsett med 
glattstrikk og øk 1 m innenfor kantm i 
beg og slutten av annen hver p (19) 21 
(23) 25 (27) ganger = (53) 59 (65) 71 
(77) m. Legg arb til side.
Forstykket:
Legg opp og strikk som til bakstykket 
til det er økt (9) 10 (11) 12 (13) ganger 
= (33) 37 (41) 45 (49) m. Videre 
økes annen hver p (2,2,3,4) 2,3,3,4 
(2,3,3,5) 2,2,2,3,5 (2,2,3,3,5) m i hver 
side = (55) 61 (67) 73 (79)  m. Sett 
for- og bakstykke inn på en rundp = 
(108) 120 (132) 144 (156) m. La omg 
beg med forstykkets m. Fortsett rundt 
med glattstrikk over alle m. Når arb 
måler (12) 14 (15) 17 (18)  cm i siden, 
strikkes en hullrad. Fortsett med 
glattstrikk. Når arb måler (14) 16 (18) 
20 (22) cm i siden strikkes mønster A 
over de midterste 13 m på forstykket. 
Når arb måler (17) 19 (21) 23 (25) cm i 
siden, deles det inn i for- og bakstykke 
slik: Fell av første m, strikk (53) 59 (65) 
71 (77) m = forstykket, fell av neste m, 
strikk de siste (53) 59 (65) 71 (77) m = 
bakstykket. Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykket:
Fortsett med glattstrikk fram og tilbake 
og fell for ermehull annen hver p 
(2,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1,1 
(3,2,2,1,1,1 m i hver side = (41) 45 
(49) 53 (57) m igjen. Fortsett uten 
felling til arb måler (6) 7 (8) 9 (10) cm 
fra delingen. Fell av de midterste (17) 
19 (21) 23 (25) m for nakken. Strikk 
hver side for seg og fell videre ved 
nakkesiden annen hver p 2 m 3 ganger 
= (6) 7 (8) 9 (10) m igjen til skulder. 
Når arb måler (8) 9 (10) 11 (12) cm fra 
delingen i sidene, felles skulderm av.
Forstykket:
Fell for ermehull på samme måte 

som på bakstykket og strikk mønster 
A ferdig. Videre strikkes glattstrikk. 
Når arb måler (4) 5 (5) 6 (6) cm fra 
delingen, felles de midterste (9) 11 (11) 
13 (13) m for halsen. Strikk hver side 
for seg og fell videre ved halssiden 
annen hver p (4,2,2,1,1) 4,2,2,1,1 
(4,2,2,1,1,1) 4,2,2,1,1,1 (4,2,2,1,1,1,1) 
m. Fell av skulderm ved samme 
lengde som på bakstykket.
Montering:
Damp lett over arb.
Hekle fra rettsiden en rad fm langs 
alle kantene (også over skuldrene og 
ben/åpning nederst). Hekle så en rad 
krepsem (= fm som hekles fra venstre 
mot høyre).
Sy to trykk-knapper på hver skulder 
slik at forstykket ligger over bakstykket.
Sy 3-4 trykk-knapper i skrittet slik at 
bakstykket ligger over forstykket.

  r på retten, vr på vrangen
  r på vrangen
  1 kast
  2 r sammen
  1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over
  1 m løs av, 2 r sammen, trekk den løse
   m over

Mønster A over 13 m 
midt på forstykket (body)

C

B
gjenta

gjenta

Slutt
her

Beg
hermidt på

erme

gjenta

Fo
rk

an
t

Fo
rk

an
t

Mønster A over 13 m 
midt på forstykket (body)

C

B
gjenta

gjenta

Slutt
her

Beg
hermidt på

erme

gjenta

Fo
rk

an
t

Fo
rk

an
t

Mønster A over 13 m 
midt på forstykket (body)

C

B
gjenta

gjenta

Slutt
her

Beg
hermidt på

erme

gjenta

Fo
rk

an
t

Fo
rk

an
t

Skjørt
Beg nederst og 
legg forholdsvis 
løst opp på rundp 
nr 2½ (306) 340 
(374) 408 (442) 
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m. Strikk 2 p r fram og tilbake. Fortsett 
rundt med mønster B til arb måler ca 
(16) 20 (24) 28 (32) cm. Neste omg 
felles (144) 160 (176) 192 (208) m: 
Strikk * 2 r sammen 4 ganger, 1 r, 2 
r sammen 4 ganger *, gjenta fra * til * 
omg rundt = (162) 180 (198) 216 (234) 
m igjen = 9 m igjen i hver rapport. 
Neste omg felles (54) 60 (66) 72 (78) 
m ved å strikke 1 r, 2 r sammen omg 
rundt = (108) 120 (132) 144 (156) m 
igjen. Strikk en hullrad + 1 omg r. Fell 
av med r og vr m (pass på at kastene 
strikkes vr i av fellingen).
Trekk silkebånd gjennom hullraden.

Raglanjakke
For- og bakstykke:
Legg forholdsvis løst opp på rundp 
nr 2½ (127) 139 (151) 163 (175) m. 
Strikk 1 p r fra vrangen. Strikk mønster 
C, beg og slutt som diag viser. Pass 
på å stramme tråden i beg av p slik 
at kantene blir pene og faste. Når 
mønsteret er ferdig strikket, fortsett 
med rettstrikk som før over forkantm, 
over de øvrige m strikkes glattstrikk. 
Når arb måler (4) 5 (5) 6 (7) cm, del inn 
i for- og bakstykke: Strikk (26) 29 (32) 
35 (38) m = ene forstykket, fell av 13 m 
= under ene erme, strikk (49) 55 (61) 
67 (73) m = bakstykket, fell av 13 m = 
under andre erme, strikk de siste (26) 
29 (32) 35 (38) m = andre forstykket. 
Legg arb til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg forholdsvis løst opp på p nr 2½ 
(31) 33 (35) 37 (39) m. Strikk 1 p r 
fra vrangen. Fortsett rundt og strikk 
mønster C, se pilen på diag som viser 
midt på ermet og tell ut til siden hvor du 
skal beg på mønsteret. Sett et merke 
i siste m på omg (= midtm for videre 
økinger). Fortsett med glattstrikk og øk 
1 m på hver side av midtm midt under 
ermet ca hver (1) 1 (1) 1½ (1½) cm (9) 
10 (11) 12 (13) ganger = (49) 53 (57) 
61 (65) m. Når ermet måler oppgitt 
lengde felles midtm + 6 m på hver side 
av denne = 13 m midt under ermet og 
(36) 40 (44) 48 (52) m igjen.
Raglanfelling:
Sett alle deler inn på en rundp i denne 
rekkefølgen: 
Ene forstykket, ene erme, bakstykket, 
andre erme, andre forstykket = i alt 

(173) 193 (213) 233 (253) m. Sett et 
merke i alle 4 sammenføyningene. 
Strikk 2 p glattstrikk fram og tilbake 
over alle m, unntatt forkantm som 
hele tiden strikkes i rettstrikk (riller). 
Videre felles raglan på p fra retten ved 
å strikke 2 vridd r sammen før hvert 
merke og 2 r sammen etter (= 8 m felt). 
Fell i alt (10) 12 (14) 16 (18) ganger = 
(93) 97 (101) 105 (109) m igjen. Strikk 
1 p fra vr etter siste felling. Neste p 
retten: Strikk (1) 2 (2) 3 (3) r, videre *2 
r sammen, 1 r*, gjenta fra * til * i alt 
(30) 31 (32) 33 (34) ganger, slutt med 
(2) 2 (3) 3 (4) r = (63) 66 (69) 72 (75) 
m igjen. Strikk 1 p r fra vrangen. Neste 
p strikkes en hullrad: Strikk 1 r, videre 
1 kast, 2 r sammen p ut. Strikk 1 p r fra 
vrangen. Fell av fra retten med r m.
Sy sammen under ermene.
Trekk silkebånd gjennom hullraden.

31303
DESIGN: KARI HAUGEN
LILLE LERKE

Sovepose, jakke, body, lue, 
strømper og sutteklut

Størrelser:
Sovepose: (0-6) 12 mnd
Jakke, body, lue og strømper: (0-3) 6 
(12) mnd

Mål:
Sovepose:
Overvidde: (68) 76 cm
Lengde: (63) 75 cm
Jakke: 
Overvidde: (47) 52 (60) cm
Lengde: (23) 27 (32) cm
Ermelengde: (14) 16 (20) cm 
Body: 
Overvidde: (38) 41 (45) cm
Lengde: (33) 37 (41) cm 

Garnforbruk
Sovepose: 
Frg 1: 2425 Kitt (300) (350) g
Frg 2: 0017 Hvit (50) 50 g

Jakke:
Frg 2: 0017 Hvit: (150) 200 (200) g
Body:
Frg 2: 0017 Hvit: (100) 100 (150) g
Strømper:
Frg 1: 2425 Kitt (50) 50 (50) g
Frg 2: 0017 Hvit (50) 50 (50) g
Lue: 
Frg 1: 2425 Kitt (50) 50 (50) g
Frg 2: 0017 Hvit (50) 50 (50) g
Frg 3: 5752 Grå 50 gram eller rest til 
brodering.
Sutteklut: 
Frg 1: 2425 Kitt 50 g
Frg 2: 0017 Hvit 50 g
Frg 3: 5752 Grå 50 gram eller rest til 
brodering.

Tilbehør: 
18 knapper til sovepose, 6 knapper til 
jakke og 7 knapper til body.
Vatt eller saueull som fyllmasse til 
sutteklut

Pinneforslag: 
Nr 2 og 2½

Strikkefasthet: 
Halvpatent: 28 m =10 cm
Rillestrikk: 26 m = 10 cm

Halvpatent:
1. p: (= vrangen) Strikk *1 r, 1 kast, ta 
1 m løst av*, gjenta fra *-*. Avslutt med 1 r. 
2. p: Strikk 1 vr, *strikk kastet og den 
løse m r sammen, 1 vr*, gjenta fra *-*. 
Gjenta disse 2 p.

Rillestrikk frem og tilbake:
Strikk alle p r.

Kantm: 
Strikkes r på alle p.

Sovepose
Bakstykket: 
Legg opp (89) 99 m med frg 1 på 
rundp nr 2½ og strikk halvpatent frem 
og tilbake innenfor 2 m i hver side som 
hele tiden strikkes r (= riller).
Strikk til arb måler (52) 62 cm, slutt 
med 1 p fra vrangen. Strikk videre i 
rillestrikk, samtidig som det felles 
til ermehull i hver side annenhver p 
(2,2,1,1,1,1) 3,2,1,1,1,1,1,1 m = (73) 
77 m. Når arb måler (60) 72 cm felles 
de midterste (27) 31 m av til nakke og 
hver side strikkes ferdig for seg. Fell 
videre ved nakken annenhver p (2,2) 
2,2 m = (19) 19 skulderm. Strikk til arb 
måler (63) 75 cm. Fell av.
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt. 
Forstykket:
Legg opp og strikk som bakstykke, 
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men når arb måler (58) 70 cm felles de 
midterste (19) 23 m av til halsringning 
og hver side strikkes ferdig for seg.
Fell videre ved halsen annenhver p 
(2,2,1,1,1,1) 2,2,1,1,1,1 m = (19) 19 
skulderm. Strikk til arb måler (62) 74 
cm og strikk ett knapphull slik: Strikk 
(7) 7 m, strikk 2 r sammen, 2 kast, ta 
1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over, 
strikk p ut. Strikk til arb måler (63) 75 
cm. Fell av. Strikk den andre siden på 
samme måte, men speilvendt. 
Montering:
Kanter langs bakstykke:
Strikk opp (94) 112 m med frg 1 på p nr 
2 langs hver langside (strikk opp ca 9 
m pr 5 cm) og strikk 2½ cm vrangbord 
frem og tilbake 1 r, 1 vr.
Kanter langs forstykke: 
Strikk vrangbord langs hver side 
som på bakstykke, men med 5 
knapphull jevnt fordelt, det nederste 
4 m fra kanten. Det 6. skal strikkes i 
ermekanten. Knapphull: Strikk 2 r/
vr sammen, 1 kast, 2 r/vr sammen. 
Neste p: Strikk r og vr i kastet slik det 
framkommer i rekkefølgen av r og vr.
Sy sammen oppleggskanten på for- 
og bakstykke.
Ermehulls kant på forstykke:
Strikk opp (29) 33 m (strikk opp ca 9 
m pr 5 cm) med frg 2 på p nr 2 langs 
ermehullet og strikk 2 cm vrangbord 
frem og tilbake slik: (1. p = vrangen) 
Strikk 1 kantm, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta 
fra *-*, slutt med 1 kantm. Samtidig 
som det strikkes ett knapphull øverst 
på skulderen på 3. p, i samme høyde 
som på forstykke og ett nederst. Fell 
av med r og vr m. Strikk langs det 
ander ermehullet på samme måte.
Ermehulls kant på bakstykke:
Strikk opp (29) 33 m (strikk opp ca 9 
m pr 5 cm) med frg 2 på p nr 2 langs 
ermehullet og strikk 2 cm vrangbord 1 
r, 1 vr. Fell av med r og vr m. Strikk 
langs det ander ermehullet p samme måte.
Kant langs nakken:
Strikk opp (35) 39 m (strikk opp ca 9 
m pr 5 cm) med frg 2 på p nr 2 langs 
nakken og strikk 2 cm vrangbord som 
langs ermehullet.
Kant langs halskanten:
Strikk opp (35) 39 m (strikk opp ca 9 
m pr 5 cm) med frg 2 på p nr 2 langs 
halskanten og strikk 2 cm vrangbord 
som langs nakken. Samtidig som det 
på 3. p strikkes ett knapphull øverst på 
hver skulder, i samme høyde som på 
forstykke. Fell av med r og vr m. Sy i 
knapper.
  
Jakke
For- og bakstykket:
Legg opp (129) 141 (165) m med frg 

2 på rundp nr 2½ og strikk halvpatent 
frem og tilbake. Strikk til arb måler (14) 
16 (20) cm. Fell til ermehull slik: Strikk 
(27) 30 (36) m (= forstykke), fell av 8 
m til ermehull, strikk (59) 65 (77) m 
(= bakstykke), fell av 8 m til ermehull, 
strikk (27) 30 (36) m (= forstykke).
Legg arb til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (36) 40 (44) m på rundp 
nr 2½ og strikk halvpatent frem og 
tilbake innenfor 1 kantm i hver side.
Når arb måler 2 cm økes 1 m i hver 
side innenfor kantm. Gjenta økningene 
hver (6.) 3½. (3.) cm til i alt (40) 46 (52) 
m, de økte m strikkes med i halvpatent 
etterhvert. Strikk til erme måler (14) 
16 (20) cm. Fell 4 m i hver side til 
ermehull. Slutt med samme p som på 
for- og bakstykke. Strikk ett erme til på 
samme måte.
Rundfelling:
Sett alle delene inn på rundp nr 2½ 
= (177) 201 (237) m. Strikk videre 
frem og tilbake i halvpatent. Sett ett 
merke i hver sammenføyning og fell til 
raglan fra retten ved hvert merke slik: 
Strikk 2 vridd r sammen før merket og 
2 r sammen etter merket = 8 m felt.
Gjenta fellingene på annenhver p i alt 
2 ganger = (161) 185 (221) m. Strikk 1 
p vr fra vrangen og fell (24) 26 (36) m 
jevnt fordelt = (137) 159 (185) m. Strikk 
1 p vr, 2 p r. Strikk (3½) 4 (4½) cm 
halvpatent. Strikk 1 p vr fra vrangen 
og fell (32) 34 (36) m jevnt fordelt = 
(105) 125 (149) m. Strikk 1 p vr, 2 p r. 
Strikk (3½) 4 (4½) cm halvpatent.
Strikk 1 p vr fra vrangen og fell (40) 56 
(70) m jevnt fordelt = (65) 69 (79) m.
Strikk 1 p vr, 1 p r. La m være på p.
Montering:
Krage: 
Skift til p nr 2 og strikk frem og tilbake 
i rillestrikk, samtidig som det på 1. p 
økes (15) 27 (33) m jevnt fordelt = (80) 
96 (112) m. På 3. p økes over hver 
skulder slik: Strikk (20) 24 (28) r, øk 1 
m, 2 r, øk 1 m, (36) 44 (52) r, øk 1 m, 2 
r, øk 1 m, (20) 24 (28) r. Strikk 1 p uten 
økning. Strikk (20) 24 (28) r, øk 1 m, 
4 r, øk 1 m, (36) 44 (52) r, øk 1 m, 4 r, 
øk 1 m, (20) 24 (28) r. Strikk 1 p uten 
økning. Fortsett å øke på annenhver p 
med 2 m mer mellom hver økning, til 
det er økt i alt 5 ganger = (100) 116 
(132) m. Når kragen måler (3) 3½ (4) 
cm felles 1 m i hver side annenhver 
p de siste 3 p, slik at hjørnene blir 
avrundet. Strikk siste p fra vrangen. La 
m være på p. Klipp av garnet.
Strikk opp m langs kragens kortsider 
og strikk 1 p r fra retten over alle m, 
samtidig som det økes 6 m jevnt 
fordelt. Fell av.  

Høyre forkant gutt/venstre forkant 
jente.
Strikk opp (58) 62 (68) m langs 
forkanten på p nr 2 og strikk r frem og 
tilbake (= riller) til kanten måler 2 cm.
Fell av. Merk av for (6) 6 (6) knapper 
jevnt fordelt, den øverste og nederste 
2 m fra kanten. 
Venstre forkant gutt/høyre forkant 
jente.
Strikk som høyre/venstre forkant, men 
med (6) 6 (6) knapphull på 4. p. Fell 
av. Knapphull: Strikk 2 r sammen, 1 
kast, ta 1 m løst av, 1 r, trekk den løse 
m over. Neste p: Strikk r og vr i kastet.
Sy i knapper.

Body
Bakstykket: 
Legg opp (15) 17 (19) m med frg 2 på 
p nr 2 og strikk 7 p vrangbord frem og 
tilbake 1 r, 1 vr. Skift til p nr 2½ og strikk 
videre frem og tilbake i rillestrikk. Øk 
1 m i hver side annenhver p innenfor 
1 m i alt (10) 10 (12) ganger, deretter 
hver 4. p i alt (8) 9 (9) ganger = (51) 55 
(61) m. Strikk til arb fra oppleggskanten 
måler (27) 30 (33) cm. Fell til ermehull 
i hver side annenhver p (2,2,1,1) 
2,1,1,1,1 (2,2,1,1,1) m = (39) 43 (47) 
m. Strikk til ermehullet måler (6) 7 (8) 
cm, fell de midterste (15) 17 (19) m 
til nakke og strikk hver side ferdig for 
seg. Fell videre til nakke annenhver 
p (2,1) 2,2 (3,2) m = 9 skulderm (likt 
alle størrelser). Strikk til ermehullet 
måler (8) 9 (10) cm. Fell av. Strikk den 
andre siden på samme måte, men 
speilvendt.
Forstykke: 
Legg opp (15) 17 (19) m med frg 2 på 
p nr 2 og strikk 7 p vrangbord frem og 
tilbake 1 r, 1 vr. Samtidig som det felles 
til knapphull på 3. p i vrangborden slik: 
Strikk (3) 3 (4) m, 2 m sammen, kast, 
2 m sammen, strikk (1) 3 (3) m, 2 m 
sammen, kast, 2 m sammen, (3) 3 (4) 
m. På neste p strikkes 1 r, 1 vr i kastet.
Skift til p nr 2½ og strikk videre frem og 
tilbake i rillestrikk. Øk 1 m i hver side 
annenhver p innenfor 1 m i alt (15) 16 
(17) ganger, deretter hver 4. p i alt (3) 
3 (4) ganger = (51) 55 (61) m. Strikk 
til arb fra oppleggskanten måler (25) 
28 (31) cm. Fell til ermehull i hver side 
som på bakstykke, samtidig som de 
midterste 5 m felles av til splitt og hver 
side strikkes ferdig for seg. Strikk til 
ermehullet måler (4) 5 (6) cm. Fell (4) 
6 (8) m mot halsen. Fell ytterligere ved 
hals siden annenhver p 2,1,1 m = 9 
skulderm (likt alle størrelser). Strikk til 
ermehullet måler (8) 9 (10) cm. Fell av.
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt.
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Montering:    
Sy sidesømmene kant i kant.
Sy sammen på skuldrene
Ermekanter:
Strikk opp (46) 50 (54) m (strikk opp ca 
9 m pr 5 cm) med frg 2 på strømpep nr 
2 og strikk 5 omg vrangbord rundt 1 r, 
1 vr. M-tallet må være delelig på 2. Fell 
av med r og vr m.
Kanter rundt bena:
Strikk opp (54) 58 (62) m med frg 2 
fra oppleggs kant til oppleggs kant 
på rundp nr 2 og strikk 5 p vrangbord 
frem og tilbake 1 r, 1 r. OBS! Strikk ett 
knapphull som på forstykke, 3 m fra 
kanten. Knapphull: Strikk 2 r sammen, 
1 kast, ta 1 m løst av, 1 r, trekk den løse 
m over. Neste p: Strikk r og vr i kastet 
slik det framkommer i rekkefølgen av r 
og vr. Fell av med r og vr m.
Halskant:
Strikk opp (63) 67 (71) m (m-tallet må 
være delelig på 2 + 1) med frg 2 på 
p nr 2 langs halskanten og strikk 5 p 
vrangbord frem og tilbake 1 r, 1 vr. Fell 
av med r og vr m.
Knappekant langs splitten:
Høyre side gutt/venstre side jente.
Strikk opp (18) 20 (22) m langs 
splitten med frg 2 på p nr 2 og strikk 
7 p vrangbord frem og tilbake 1 r, 1 vr. 
Fell av med r og vr m. Merk av for 3 
knapphull jevnt fordelt, det øverste 2 
m fra kanten. Venstre side gutt/høyre 
side jente.
Knapphulls kant langs splitten:
Venstre side gutt/høyre side jente.
Strikk som knappekanten, men med 3 
knapphull på 3. p.

Lue
Legg opp (88) 99 (110) m med frg 2 
på p nr 2 og strikk 2 cm vrangbord 
rundt 1 r, 1 vr. Skift til p nr 2½ og strikk 
glattstrikk til arb måler (11) 13 (15) cm. 
Fell til lue topp slik: Strikk *2 m r 
sammen, 9 m r*, gjenta fra *-* omg 
rundt. Strikk 2 omg uten felling. Fell på 
neste omg slik: Strikk *2 m r sammen, 
8 m r*, gjenta fra *-* omg rundt. Strikk 
1 omg uten felling. Fortsett å felle på 
denne måten med 1 m mindre mellom 
fellingene og 1 omg uten felling til det 
gjenstår 16 m. Strikk 2 m r sammen 
omg rundt = 8 m. Klipp av garnet, trekk 
tråden gjennom m. Stram tråden og 
fest den godt.
Montering 
Ører: Mål ca (5) 5½ (6) cm fra toppen 
og ned på siden. Strikk opp 12 m 
med frg 1 på p nr 2½ langs den ene 
m-lenken og 12 m opp langs den 
andre m-lenken = 24 m. 
Fordel m på 4 p og strikk 2½ cm 
glattstrikk rundt. 

Fell slik: Ta 1 m r løs av, 1 r, trekk den 
løse m over, 8 r, 2 r sammen, ta 1 m r 
løs av, 1 r, trekk den løse m over, 8 r, 
2 r sammen. Strikk 1 omg uten felling.
Gjenta felling i sidene med 1 m mindre 
mellom fellingene til det gjenstår 12 m.
På nest omg strikkes 2 m r sammen 
omg rundt = 6 m. Klipp av garnet, trekk 
tråden gjennom m. Stram tråden og 
fest den godt. Strikk det andre øret på 
samme måte.
Øreklaffer: 
Snu arb på vrangen, mål (4) 4½ 
(5) cm fra midt bak og stikk opp 16 
m med frg 2 på p nr 3 i 1. omg med 
glattstrikk. Strikk 3 cm rillestrikk fram 
og tilbake. Strikk 2 m r sammen i hver 
side innenfor 2 m, på annenhver p til 
det gjenstår 6 m. Bytt til p nr 2½ og 
strikk rillestrikk videre til båndet måler 
19 cm. Strikk den andre øreklaffen på 
samme måte.
Broderi:
Broder med frg 3. 
Øyne: Bruk dobbel tråd. Mål ca (8) 9 
(10) cm opp fra oppleggskanten og 
(10) 11 (12) m ut fra midt foran og sy 
et lite sting. Sy deretter 1 fransk knute. 
Sy ett øye til på motsatt side.
Nese: Bruk enkel tråd. Mål ca (6) 7 (8) 
cm fra oppleggskanten og opp midt 
foran. Sy kjedesting rundt og rundt til 
passe stor nese. 
Munn: Broder med enkel tråd. Sy 
med kontursting en liten ”stilk” ned fra 
nesen. Deretter et smil ut til hver side. 
Se bilde.

Strømper
Legg opp (36) 40 (44) m med frg 
2 på strømpep nr 2 og strikk 5 cm 
vrangbord rundt 1 r, 1 vr. Sett de første 
og siste (14) 15 (16) m på en tråd. 
Skift til frg 1 og p nr 2½. Strikk (3½) 
4 (4½) cm rillestrikk over de midterste 
(8) 10 (12) m. Arb beg midt bak. Sett 

alle m inn på p igjen og strikk opp (8) 
10 (12) m langs hver side av midt feltet 
= (52) 60 (72) m. Strikk (1½) 2 (3) cm 
rillestrikk frem og tilbake. Fell på nest 
p fra retten slik: Strikk (19) 22 (26) m, 
ta 1 m løs av, 2 r sammen, trekk den 
løse m over, strikk (8) 10 (14) m, ta 1 
m løs av, 2 r sammen, trekk den løse 
m over, strikk (19) 22 (26) m. Fell slik 
på hver 4. p i alt (2) 3 (4) ganger med 
4 m mindre mellom fellingene. Siste 
gang skal det være (2) 2 (2) m igjen 
midt foran (mellom fellingene).
Samtidig med de siste (1) 1 (2) 
fellingene skal det også felles 1 m 
innenfor den ytterste m i hver side. 
Fordel m på 2 p, legg rettside mot 
rettside og strikk 1. m på hver p 
sammen, samtidig som det felles av.
Sy sammen midt bak.

Sutteklut
Legg opp 200 m med frg 2 på liten 
rundp nr 2½. Strikk 1 omg vr rundt. 
Strikk 1 omg r og sett 4 merker slik: 
Sett ett mellom første og siste m på 
omg, mellom 50. og 51. m, mellom 
100. og 101. m og 150. og 151. m på 
omg , samtidig som det felles ved 
hvert merke slik: Strikk 2 r sammen før 
hvert merke og ta 1 m løs av, 1 r, trekk 
den løse m over etter hvert merke 
= 8 m felt. Strikk 1 omg vr. Gjenta 
fellingene på annenhver omg. Skift til 
frg 1 og strikk videre rundt i glattstrikk. 
Gjenta fellingene til det gjenstår 24 m.
Bamsehodet: 
Strikk 3 omg vrangbordstrikk 1 r, 1 vr. 
Fortsett i glattstrikk, samtidig som det 
på 1. omg økes 6 m jevnt fordelt = 30 
m. Øk ved å strikke tråden mellom 
2 m vridd r. Strikk 4 cm glattstrikk. 
Fell på neste omg slik: Strikk *4 r, 2 
r sammen*, gjenta fra *-*. Strikk 1 
omg r. Fell på neste omg slik: Strikk 
*3 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-*. 
Gjenta fellingene på hver omg med 
1 m mindre mellom fellingene til det 
gjenstår 10 m. Klipp av garnet, trekk 
tråden gjennom de m, stram tråden og 
fest den godt.
Montering: 
Damp ut arb og strekk i fasong.  
Brodere med frg 3 øyne, nese og 
munn.
Øyne: Sy franske knuter med dobbel 
tråd.
Nese:
Broder med enkelt tråd rundt og rundt 
i kjedesting. 
Munn:
Broder med kontursting. Fyll hodet 
med vatt eller vasket saueull.  Vend 
arb på vrangen og tråkle inn en tråd i 
alle r m på 1. omg med r og vr, Trekk 
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tråden godt sammen, sy noen ganger 
over hullet og fest tråden godt.
Venstre øre: 
Bruk heklenål nr 2,5 og frg 1.
Fest tråden med 1 kjm ca 5 mm fra 
toppen og hekle 1 lm (= 1. fm), 5 fm 
ned langs siden av hodet. Vend.
1. og 2. rad: Hekle 1 lm, 1 fm i hver fm 
= 6 fm. Vend.
3. rad: Hekle 1 lm, hopp over 1 fm, 1 
fm i hver av de 2 neste fm, hopp over 1 
fm, 1 fm i siste fm. Vend.
4. rad: Hekle 1 lm, hopp over 1 fm, 1 
fm i neste fm, hopp over 1 fm, 1 kjm i 
siste fm. 
Klipp garnet og fest tråden. 
Hekle en rad fm (fra forsiden) langs 
øret. 
Høyre øre: 
Hekle som venstre øre, men fra siden 
og opp til ca 5 mm fra toppen.

31304
DESIGN : OLAUG KLEPPE
DALE BABY ULL

Hel dress m/raglan 

Størrelser: (3) 6 (12) mnd

Mål: 
Overvidde:(46) 51 (55) cm
Benlengde: (7) 8 (10) cm
Ermelengde:(5) 6 (8) cm
Hel lengde målt midt bak: 
(42) 46 (53) cm

Garnforbruk:
0004 Melert lys grå: (150) 200 (250) g

Tilbehør:
(8) 9 (10) knapper

Pinneforslag: 
Rundp eller rette p nr 2 og 2½ 
Heklenål nr 2 

Strikkefasthet: 
28 m x 56 p rettstrikk (riller) = 10 x 10 cm

Dressen strikkes ovenfra og ned i 
rettstrikk (= riller)
Beg øverst i halsen og legg opp med 
på p nr 2½ (66) 76 (86) m. Strikk fram 
og tilbake 3 p rett. Neste p (= retten) 
deles arb inn samtidig som det økes 
raglan:
Strikk (11) 13 (15) r = ene forstykket, 1 
kast (= 1 m økt), 1 r (= midtm), 1 kast, 
(9) 10 (11) r = ene erme, 1 kast, 1 r, 
1 kast, (22) 26 (30) r = bakstykket, 1 
kast, 1 r, 1 kast, (9) 10 (11) r = andre 
erme, 1 kast, 1 r, 1 kast, (11) 13 (15) r 
= andre forstykke = 8 m økt på p. På 
vrangen strikkes r over alle m, kastene 
strikkes vridd r. Øk videre på samme 
måte på p fra retten (= annen hver p) 
til i alt (16) 17 (17) økinger, øk så hver 
4. p (2) 2 (3) ganger til = i alt (18) 19 
(20) økinger og (210) 228 (246) m. 
Strikk 1 p fra vrangen etter siste øking. 
Del arb inn i for-, bakstykke og ermer:
Strikk (29) 32 (35) m = ene forstykket, 
sett de neste (47) 50 (53) m på en tråd 
= ene erme, legg opp 7 m under ermet, 
strikk (58) 64 (70) m = bakstykket, sett 
de neste (47) 50 (53) m på en tråd 
= andre erme, legg opp 7 m under 
ermet, strikk de siste (29) 32 (35) m 
= andre forstykke = i alt (130) 142 
(154) m til for- og bakstykke. Fortsett 
med rettstrikk. Når arb måler (34) 36 
(40) cm midt bak, settes et merke midt 
bak = (65) 71 (77) m på hver side av 
merket. Fortsett med rettstrikk som 
før, men øk annen hver p 1 m innenfor 
første og siste m og 1 m på hver side 
av 2 midtm midt bak (4) 5 (6) ganger 
= (16) 20 (24) m økt og i alt (146) 162 
(178) m på p. Neste p deles arb inn i to 
ben slik: Fell av de første (3) 4 (5) m, 
strikk (67) 73 (79) m = ene benet, fell 
av (6) 8 (10) m, strikk (67) 73 (79) m = 
andre benet, fell av de siste (3) 4 (5) 
m. Strikk hvert ben ferdig for seg og 
fell 1 m innenfor første og siste m ca 
hver cm (3) 4 (5) ganger = (61) 65 (69) 
m igjen. Når benet måler (3) 3 (4) cm 
før oppgitt lengde, felles 1 m ca midt 
på p til alle str = (60) 64 (68) m igjen. 
Sett m inn på strømpep nr 2 og strikk 
2 r, 2 vr rundt (3) 3 (4) cm. Fell av med 
r og vr m. 
Ermer:
Sett erme m inn på p nr 2½. Strikk 
rettstrikk fram og tilbake, men legg 
opp 4 m i beg og 3 m i slutten av første 
p = i alt (54) 57 (60) m. Videre felles 1 
m i beg og slutten av p innenfor 1 m 
og strikk 2 r, 2 vr rundt (3) 3 (4) cm ca 
hver cm (2) 3 (3) ganger = (50) 51 (54) 
m igjen. Når ermet måler ca 2 cm før 
oppgitt lengde felles (2) 3 (2) m jevnt 
fordelt = (48) 48 (52) m igjen. Sett m 
inn på strømpep nr 2 og strikk 2 r, 2 vr 

rundt 2 cm. Fell av med r og vr m.
Montering:
Sy sammen ermene kant i kant og sy 
sammen under ermene. Sy sammen 
på innsiden av bena kant i kant.
For- og halskant:
Beg nederst på høyre forstykke og 
hekle med fra retten 1 rad fm langs 
høyre forkant, rundt halsen og ned 
langs venstre forkant. Sett merker til 
knappene (venstre side til jente, høyre 
side til gutt). Hekle så en rad krepsem 
tilbake (= fm som hekles fra venstre 
mot høyre) samtidig som det hekles 
knapphull ved å hekle ca 4-5 lm og 
hoppe over ca 2-3 m.
Sy i knappene.
Lomme:
Legg opp med frg 1 på p nr 2½ (20) 22 
(24) m. Strikk rettstrikk (riller) fram og 
tilbake til lommen måler (7) 7½ (8) cm. 
Fell av med r m.
Sy lommen til på høyre forstykke.

31305
DESIGN : OLAUG KLEPPE
LILLE LERKE

Hel dress m/raglan, lue og sokker

Størrelser: (3) 6 (12) mnd

Mål: 
Alt I
Hel dress m/lange ermer og ben
Overvidde:(48) 52 (57) cm
Benlengde: (16) 19 (22) cm
Ermelengde:(13) 16 (19) cm
Hel lengde målt midt bak: 
(51) 57 (64) cm
Alt II
Hel dress m/korte erme og ben
Overvidde:(48) 52 (57) cm
Benlengde: (6) 7 (9) cm
Ermelengde:(4) 5 (7) cm
Hel lengde målt midt bak: 
(41) 45 (51) cm
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Fargeforslag: 
Alt I
Frg 1: 0017 Hvit
Frg 2: 2425 Kitt
Alt II
Frg 1: 4425 Rosa

Garnforbruk:
Frg 1: (250) 300 (350) g
Frg 2: 50 g til alle str
Lue
Frg 1: 50 g til alle str
Sokker:
Frg 2: 50 g til alle str
Alt II
Frg 1: (200) 250 (300) g

Tilbehør:
(8) 9 (10) knapper

Pinneforslag: 
Rundp eller rette p nr 2½ 
+ liten rundp eller strømpep nr 2 og 2½ 
til luen
Heklenål nr 2½ 

Strikkefasthet: 
26 m x 52 p rettstrikk (riller) = 10 x 10 cm
28 m glattstrikk = 10 cm

Alt I og II
Dressen strikkes ovenfra og ned i 
rettstrikk (= riller)
Beg øverst i halsen og legg opp med 
frg 1 på p nr 3 (60) 70 (80) m. Strikk 
fram og tilbake 3 p rett. Neste p (= 
retten) deles arb inn samtidig som det 
økes raglan:
Strikk (10) 12 (14) r = ene forstykket, 
1 kast (= 1 m økt), 1 r (= midtm), 1 
kast, (8) 9 (10) r = ene erme, 1 kast, 
1 r, 1 kast, (20) 24 (28) r = bakstykket, 
1 kast, 1 r, 1 kast, (8) 9 (10) r = andre 
erme, 1 kast, 1 r, 1 kast, (10) 12 (14) r 
= andre forstykke = 8 m økt på p. På 
vrangen strikkes r over alle m, kastene 
strikkes vridd r. Øk videre på samme 
måte på p fra retten (= annen hver p) 
til i alt (15) 16 (16) økinger, øk så hver 
4. p (2) 2 (3) ganger til = i alt (17) 18 
(19) økinger og (196) 214 (232) m. 
Strikk 1 p fra vrangen etter siste øking. 
Del arb inn i for-, bakstykke og ermer:
Strikk (28) 31 (34) m = ene forstykket, 
sett de neste (42) 45 (48) m på en tråd 
= ene erme, legg opp 6 m under ermet, 
strikk (56) 62 (68) m = bakstykket, sett 
de neste (42) 45 (48) m på en tråd 
= andre erme, legg opp 6 m under 
ermet, strikk de siste (28) 31 (34) m 
= andre forstykke = i alt (124) 136 
(148) m til for- og bakstykke. Fortsett 
med rettstrikk. Når arb måler (34) 36 
(40) cm midt bak, settes et merke midt 
bak = (62) 68 (74) m på hver side av 

merket. Fortsett med rettstrikk som 
før, men øk annen hver p 1 m innenfor 
første og siste m og 1 m på hver side 
av 2 midtm midt bak (4) 5 (6) ganger 
= (16) 20 (24) m økt og i alt (140) 156 
(172) m på p. Neste p deles arb inn i 
to ben slik: Fell av de første (3) 4 (5) 
m, strikk (64) 70 (76) m = ene benet, 
fell av (6) 8 (10) m, strikk (64) 70 (76) 
m = andre benet, fell av de siste (3) 4 
(5) m. Strikk hvert ben ferdig for seg 
og fell 1 m innenfor første og siste m 
ca hver cm 
Alt I, lange ben: (13) 15 (16) ganger = 
(38) 40 (44) m igjen. 
Alt II, korte ben: (4) 5 (6) ganger = 
(56) 60 (64) m igjen.
Når benet måler oppgitt lengde, fell av 
med r m. 
Ermer:
Sett erme m inn på p nr 3. Strikk 
rettstrikk fram og tilbake, men legg 
opp 3 m i beg og slutten av første p = 
i alt (48) 51 (54) m. Videre felles 1 m i 
beg og slutten av p innenfor 1 m:
Alt I, lange ermer: ca hver (1½) 1½ 
(2) cm 8 ganger til alle str = (32) 35 
(38) m igjen.
Alt II, korte ermer: ca hver cm (3) 4 
(5) ganger = (42) 43 (44) m igjen. 
Når ermet måler oppgitt lengde, fell av 
med r m.
Montering:
Sy sammen ermene kant i kant og sy 
sammen under ermene. Sy sammen 
på innsiden av bena kant i kant.
For- og halskant:
Beg nederst på høyre forstykke og 
hekle med frg 1 fra retten 1 rad fm 
langs høyre forkant, rundt halsen og 
ned langs venstre forkant. Sett merker 
til knappene (venstre side til jente, 
høyre side til gutt). Hekle til
Alt I: med frg 2
Alt II: med frg 1
en rad krepsem tilbake (= fm som 
hekles fra venstre mot høyre) samtidig 
som det hekles knapphull ved å hekle 
ca 4-5 lm og hoppe over ca 2-3 m.
Sy i knappene.
Alt II
Lommer:
Legg opp med frg 1 på p nr 2½ eller 3 
(18) 20 (22) m. Strikk rettstrikk (riller) 
fram og tilbake til lommen måler (7) 
7½ (8) cm. Fell av med r m.
Sy lommene på forstykkene.

Lue
Legg opp med frg 1 på liten rundp 
eller strømpep nr 2½ (88) 96 (104) 
m. Strikk 1 r, 1 vr rundt 2 cm. Skift til 
p nr 3. Fortsett rundt med glattstrikk. 
Når luen måler (10) 11 (12) cm, beg 
fellingene i toppen. Strikk (9) 10 (11) r, 

2 r sammen omg rundt. Strikk 2 omg 
uten felling. Neste omg strikkes (8) 9 
(10) r, 2 r sammen. Strikk 2 omg uten 
felling. Fell videre på samme måte 
annen hver omg, det blir 1 m mindre 
mellom fellingene for hver gang. Når 
det står igjen 24 m, felles videre hver 
omg til 8 m står igjen. Klipp av tråden, 
trekk den gjennom de resterende m og 
fest den godt.

Sokker
Beg midt bak og legg opp med frg 2 på 
p nr 3 (32) 36 (40) m. Strikk rettstrikk 
(riller) fram og tilbake. Når arb måler 
(8) 9 (10) cm, beg felling for tå: Strikk 
2 r, 2 r sammen p ut. Strikk 3 p uten 
felling. Neste p 1 r, 2 r sammen p ut. 1 
p uten felling. Strikk 2 r sammen p ut. 
1 p uten felling, neste p 2 r sammen 
p ut. 1 p uten felling. Klipp av tråden, 
trekk den gjennom de resterende m. 
La det være så stor tråd lengde igjen 
at du kan bruke den til å sy sammen 
oppå foten. Sy sammen oppå foten 
kant i kant til det står igjen ca 4-6 cm til 
åpning for foten.
Sy sammen midt bak kant i kant.
Hekle fra rettsiden langs åpningen 1 
rad fm, hekle så 1 rad krepsem (= fm 
som hekles fra venstre mot høyre).
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31306
DESIGN : OLAUG KLEPPE
LILLE LERKE

Topp, kort og lang, strømper og
heklet hatt

Størrelser:
Topp
(3) 6 (12) 24 (36) mnd
Hatt og strømper
(3-6) 12 (24-36) mnd

Mål: 
Topp 
Overvidde:(46) 51 (55) 59 (64) cm
Lengde kort: (20) 23 (26) 29 (32) cm 
Lengde lang: (24) 28 (32) 36 (40) cm

Garnforbruk:
Topp kort
Oransje 3416: (100) 100 (100) 150 
(150) g
Topp lang
Ubleket hvit 0020: (100) 100 (150) 
150 (150) g
Hatt og strømper
Oransje 3416: 100 g til alle størrelser

Pinneforslag: 
Rundp nr 2 og 2½
Heklenål nr 3 til hatten  

Strikkefasthet: 
28 m glattstrikk = 10 cm

Heklefasthet.
26 fastmasker (fm) = 10 cm

Mønster:
1.omg: *1 r, 1 vr *, gjenta fra *-*
2.omg: Rett over alle m
Gjenta disse to omg

Topp 
For- og bakstykke:
Legg opp på rundp 2½ (130) 142 (154) 
166 (178) m. Strikk mønster rundt 

til arb måler (1½) 1½ (2) 2 (2 ½) cm. 
Fortsett rundt med glattstrikk. Når arb 
måler:
Kort topp: (11) 13 (15) 17 (19) cm
Lang topp: (15) 18 (21) 24 (27) cm
deles det i hver side med (65) 71 (77) 
83 (89) m til for- og bakstykke. Strikk 
hver del ferdig for seg.
Bakstykket:
Fortsett med glattstrikk fram og tilbake 
og fell for ermehull i hver side annen 
hver p (3,2,1,1) 3,2,1,1,1 (3,2,2,1,1) 
4,2,2,1,1 (4,3,2,1,1) m = (51) 55 (59) 
63 (67) m igjen. Fortsett uten felling 
til arb måler (7) 8 (9) 10 (11) cm fra 
delingen. Fell av de midterste (21) 
23 (25) 27 (29) m for nakken. Strikk 
hver side for seg og fell videre ved 
nakkesiden annen hver p 3,2,1 m til 
alle str = (9) 10 (11) 12 (13) m igjen 
til skulder. Når arb måler (9) 10 (11) 
12 (13) cm fra delingen i sidene, felles 
skulderm av.
Forstykket:
Fortsett med glattstrikk fram og 
tilbake og fell for ermehull som på 
bakstykket, men når arb måler 2 cm 
fra delingen alle str, strikkes mønster 
over de midterste (7) 7 (7) 9 (9) m. Når 
arb måler ca (4½) 5 (5½) 6 (6½) cm, 
slutt slik at siste p av mønsteret midt 
foran er 1 r, 1 vr, settes de midterste 
(9) 11 (11) 13 (13) m på en tråd for 
halsen. Strikk hver side for seg og fell 
videre ved halssiden annen hver p 
(4,3,2,1,1,1) 4,3,2,1,1,1 (4,3,2,1,1,1,1) 
4,3,2,1,1,1,1 (5,3,2,1,1,1,1) m. Fell av 
skulderm ved samme lengde som på 
bakstykket.
Montering:
Sy sammen på skuldrene.
Halskant:
Beg ved den ene skulderen og strikk 
opp rundt halsen med p nr 2 og garn 
ca 13-14 m pr 5 cm, NB! Over m på 
hjelpetråden midt foran strikkes r.  
Masketallet må være delelig med 2 m 
= 1 omg r. Fortsett rundt med mønster 
over alle masker, pass på at mønsteret 
stemmer med mønsteret midt foran. 
Strikk (5) 5 (5) 7 (7) omg. Fell av med 
r og vr m.
Ermehullskanter:
Beg midt under ermet og strikk samme 
kant som til halskant.

Heklet hatt
Beg øverst i toppen. Legg opp 6 lm, 
sett sammen til en ring med 1 kjm i 
første lm. Hekle 12 fm rundt ringen. 
Sett et merke ved omg begynnelse. 
Hekle fm rundt og øk 6 m ved å hekle 
2 fm i annen hver fm omg rundt = 18 
fm. Neste omg økes ved å hekle 2 fm 
i hver 3. fm, neste omg 2 fm i hver 4. 

fm, øk videre på denne måten, det blir 
1 fm mer mellom økingene for hver 
gang. 
NB! Det skal hekles rundt og rundt 
hele tiden og ikke tas sammen i slutten 
av hver om. Øk til i alt (84) 96 (108) 
m. Fortsett uten øking til hatten måler 
(13) 14 (15) cm fra toppen. Øk ut til 
brem: * 3 fm, 2 fm i neste fm*, gjenta 
fra * til * omg rundt = (21) 24 (27) m 
økt = (105) 120 (135) m i alt. Fortsett 
med fm til hatten måler (17) 19 (21) cm 
fra toppen. 
Øreklaff:
Legg opp 4 lm. Hekle 1 fm i 2. lm fra 
nålen, 1 fm i neste lm, 2 fm i siste lm. 
Snu hver rad med 1 lm og øk 1 m i 
slutten av hver rad ved å hekle 2 fm 
i siste m. Øk til i alt (19) 23 (25) m. 
Fortsett uten øking til øreklaffen måler 
ca (7) 8 (9) cm midt på.
Sy øreklaffene til under bremmen i 
raden før øking.
Tvinn to snorer av dobbelt garn i 
passe lengde og sy en i enden av hver 
øreklaff.

Strømper
Legg opp på strømpep nr 2½ (30) 
36 (42) m med oransje. Strikk 1 r, 1 
vr rundt (6) 7 (8) cm. Skift til p nr 3. 
Fortsett med glattstrikk. Strikk 2 omg. 
Sett ett merke i hver side med (15) 18 
(21) m til hæl og (15) 18 (21) m oppå 
foten. Fortsett med glattstrikk fram og 
tilbake og strikk hæl: Strikk til 1 m står 
igjen i den ene siden, snu og strikk til 
1 m står igjen i andre siden, snu og 
strikk 1 m mindre for hver gang til det 
står igjen (7) 8 (9) m på midten. Snu 
og strikk 1 m mer for hver p, men for 
at det ikke skal bli hull i «skjøtene» 
tas tråden opp mellom siste midtm og 
neste m, denne tråden settes vridd på 
p og strikkes sammen med neste m. 
Fortsett på samme måte til alle m er 
strikket. Fortsett rundt over alle m, men 
på 1. omg felles (2) 1 (0) m jevnt fordelt 
= (28) 35 (42) m igjen. Når foten måler 
(6) 7 (8) cm (hæl medregnet), felles for 
tå ved å strikke 5 r, 2 r sammen omg 
rundt. Strikk 2 omg uten felling. Neste 
omg strikkes 4 r, 2 r sammen. Strikk 
1 omg uten felling. Fell videre hver 
omg på samme 
måte, men med 1 
m mindre mellom 
fellingene for hver 
gang. Når det står 
igjen 12 m, klipp 
av tråden, trekk 
den gjennom de 
resterende m og 
fest den godt.    
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31307
DESIGN: KARI HAUGEN
LILLE LERKE

Genser og lue

Størrelser: (3) 6 (12) 24 (36) mnd

Mål:
Overvidde: (52) 56 (61) 65 (69) cm
Lengde: (27) 30 (36) 42 (45) cm
Ermelengde: (15) 17 (21) 24 (26) cm

Fargeforslag I: 
Frg 1: 0017 Hvit 
Frg 2: 2425 Kitt
Frg 3: 2215 Gul

Fargeforslag II:
Frg 1: 0017 Hvit 
Frg 2: 6621 Aqua
Frg 3: 6016 Blå
Garnforbruk: 
Frg 1: (100) 100 (150) 150 (150) g
Frg 2: (100) 100 (150)150 (150) g
Frg 3: (50) 50 (50) 50 (50) g

Pinneforslag: 
Rundp og strømpep nr 2 og 2½

Strikkefasthet: 
28 m = 10 cm

Genser
For- og bakstykket:
Legg opp (146) 158 (170) 182 (194) 
m med frg 3 på rundp nr 2 og strikk 5 
riller rundt, vekselvis 1 omg vr, 1 omg r.
Skift til rundp nr 2½ og fortsett med 
glattstrikk og mønster.
Når arb måler ca (18) 20 (24) 28 
(30) cm, felles det til ermehull i hver 
side slik: Fell av de første 6 m strikk 
de neste (62) 68 (74) 80 (86) m = 
forstykke, fell av de neste 11 m = 
ermehull, strikk de neste (62) 68 (74) 
80 (86) m = bakstykke, fell av de 5 
siste m.
Legg arb til side og strikk ermene.

Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) 44 (46) m med 
frg nr 3 på strømpep nr 2 og strikk riller 
som på for- og bakstykke.
Skift til strømpep nr 2½ og fortsett med 
glattstrikk og mønster etter diagram.
Øk 1 m på hver side av 1 m (= merkem) 
midt under ermet, gjenta økningene 
på hver (3.) 2½. (2.) 2½. (2.) cm til i 
alt (44) 50 (56) 60 (66) m. Når ermet 
måler ca (15) 17 (21) 24 (26) cm slutt 
med samme stripe som på for- og 
bakstykke, felles 11 m (merkem og 5 
m på hver side) midt under ermet.
Legg arb til side og strikk ett erme til 
på samme måte.
Raglanfelling:
Fortsett rundt i glattstrikk og mønster 
på rundp nr 2½. Strikk bakstykkets 
m, strikk inn det ene ermet, strikk 
forstykkets m og videre over det andre 
ermet = (190) 214 (238) 258 (282) m.
Sett ett merke i hver sammenføyning 
og fell til raglan på neste omg ved å 
strikke 2 vridd r sammen før hvert 
merke og 2 r sm etter hvert merke = 8 
m felt. Gjenta fellingene på annenhver 
omg til det gjenstår (44) 48 (50) 54 (58) 
m på forstykke = i alt (9) 10 (12) 13 
(14) fellinger. Strikk frem til trådskiftet 
og klipp av tråden. Sett de midterste 
(12) 14 (16) 18 (20) m på forstykke på 
en tråd for halsen. Beg midt foran og 
fortsett frem og tilbake med glattstrikk 
og mønster. Fell til raglan som før, 
samtidig som det settes 1 m over på 
tråden i begynnelsen og slutten av 
hver p til alle m på forstykke er satt 
over på tråden = i alt (13) 15 (17) 19 
(21) raglanfellinger.
Montering:
Sett alle m inn på rundp nr 2 og 
strikk rundt med frg 2. Strikk 2½ cm 
glattstrikk, samtidig som maske 
tallet på 1. omg reguleres slik at det 
er delelig på 2. Strikk en hullrad slik: 
Strikk *1 kast, 2 r sammen*, gjenta fra 
*til* omg rundt = brettekant. Strikk 2½ 
cm glattstrikk. Fell løst av. Brett kanten 
mot vrangen og sy til med løse sting. 

Lue
Legg opp (88) 96 (104) 112 (120) m 
med frg 3 på strømpep nr 2 og strikk 
5 riller rundt, vekselvis 1 omg vr, 1 
omg r. Skift til strømpep nr 2½ og 
strikk videre med frg 2 og glattstrikk. 

Gjenta

G
je

nt
a

  Frg 1:  Hvit 0017    Hvit 0017
  Frg 2: Aqua 6621   Kitt 2425

31308
DESIGN: OLAUG KLEPPE
DALE BABY ULL

Kåpe med V-hals

Størrelser: (3) 6 (12) 24 (36) mnd

Mål: 
Overvidde:(52) 55 (59) 63 (67) cm
Hel lengde: (31) 37 (42) 47 (52) cm
Ermelengde: (15) 17 (20) 23 (26) cm 

Garnforbruk:
Beige 2621: (200) 250 (250) 250 (300) g

Tilbehør:
1 knapp

Pinneforslag: 
Rundp og strømpep nr 2 og 2½ 
Heklenål nr 2 

Strikkefasthet: 
32 m x 40 p glattstrikk = 10 x 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp på rundp p nr 2 (217) 233 
(249) 265 (281) m. Strikk fram og 
tilbake 2½ cm glattstrikk, slutt med 

Nå arb måler (10) 11 (13) 14 (15) cm 
felles det til topp slik: Strikk *(9) 10 (11) 
12 (13) r, 2 r sammen*, gjenta fra *til* 
omg rundt. Strikk 1 omg uten felling. 
På neste omg strikkes *(8) 9 (10) 11 
(12) r, 2 r sammen*, gjenta fra *til* 
omg rundt. Strikk 1 omg uten felling.
Fortsett å felle på annenhver omg 
med 1 m mindre mellom fellingene for 
hver gang til det gjenstår 24 m (likt alle 
størrelser). På neste omg strikkes 2 r 
sammen omg rundt = 12 m. Strikk (2) 
2½ (3) cm glattstrikk. Klipp av garnet, 
og trekk tråden gjennom alle m, stram 
tråden og fest den godt.
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en p fra vrangen. Strikk en hullrad 
fra retten: Strikk 1 r, videre 1 kast, 2 
r sammen p ut. Sett et merke, videre 
mål tas herfra. Sett også et merke i 
hver side med (54) 58 (62) 66 (70) m til 
hvert forstykke og (109) 117 (125) 133 
(141) m til bakstykket. Skift til p nr 2½. 
Fortsett fram og tilbake med glattstrikk 
over alle masker unntatt første og 
siste m som strikkes r både på retten 
og vrangen = kantm. Når arb måler (2) 
2 (3) 3 (3) cm fra hullraden, felles 1 m 
på hver side av 2 midtm i hver side ved 
å strikke 2 vridd r sammen før midtm 
og 2 r sammen etter. Fell videre på 
samme måte ca hver (1½.) 1½. (1½.) 
2. (2.) cm til i alt (13) 14 (15) 16 (17) 
fellinger = (165) 177 (189) 201 (213) 
m igjen. Når arb måler 35 cm, deles 
det inn i for- og bakstykke: Strikk (40) 
43 (46) 49 (52) m = ene forstykket, fell 
av de 2 neste m, strikk (81) 87 (93) 
99 (105) m = bakstykket, fell av de 2 
neste m, strikk de siste (40) 43 (46) 49 
(52) m = andre forstykket. Strikk hver 
del ferdig for seg.
Bakstykket:
Fortsett med glattstrikk som før og fell 
for ermehull i hver side annen hver p 
(2,1) 2,1,1 (2,1,1) 3,1,1 (3,1,1) m = 
(75) 79 (85) 89 (95) m igjen. Fortsett 
uten felling. Når arb måler (7) 8 (9) 10 
(11) cm fra delingen, felles de midterst 
(15) 17 (18) 21 (23) m for nakken. 
Strikk hver side for seg og fell videre 
ved nakke siden annen hver p 3,2,1 m 
til alle str = (24) 25 (27) 28 (30) m igjen 
til skulder. Når arb måler (9) 10 (11) 12 
(13) cm fra delingen i sidene, fell av.
Forstykkene:
Strikk og fell for ermehull som på 
bakstykket, samtidig som det felles 
for V-hals på rettsiden 1 m innenfor 
kantm hver 2.p (første felling er på 
første p) 10 ganger til alle str, videre 
hver 4.p (3) 4 (5) 6 (7) ganger. Fell av 
skulderm ved samme lengde som på 
bakstykket.
Ermer:
Legg opp på strømpep nr 2 (44) 46 
(48) 50 (52) m. Strikk rundt 2½ cm 
glattstrikk rundt. Strikk så en hullrad = 
1 kast, 2 r sammen omg rundt. Sett et 
merke, videre mål tas herfra. Skift til p 
nr 2½, fortsett med glattstrikk og øk 1 
m på hver side av 1 r midtm midt under 
ermet ca hver (1½.) 1½. (1) 1 (1) cm 
(7) 9 (11) 13 (16) ganger = i alt (58) 64 
(70) 76 (84) m. Når ermet måler oppgitt 
lengde, felles 9 m midt under ermet (= 
midtm + 4 m på hver side av denne). 
Fortsett med glattstrikk fram og tilbake 
og fell videre 4 m i beg av hver p (4) 4 
(5) 5 (6) ganger i hver side. Fell av de 
resterende m.

Montering:
Sy sammen på skuldrene. Brett mot 
vrangen langs hullraden nederst på 
ermer og for-/bakstykke og sy til på 
vrangen.
For- og halskant:
Beg nederst på høyre forstykke og 
strikk opp fra retten innenfor kantm 
med p nr 2 og garn ca 15-16 m pr 5 
cm opp langs høyre side, over nakken 
og ned langs venstre side = 1 p r fra 
retten. Strikk 1 p r tilbake fra vrangen. 
Fell av fra retten med r m.
Beg nederst på venstre forstykke og 
hekle fra retten en rad krepsem (= 
fm som hekles fra venstre mot høyre) 
langs for- og halskant, samtidig som 
det hekles et knapphull på høyre 
forkant like nedenfor første felling for 
V-hals ved å hekle ca 6-7 lm og hoppe 
over ca 4-5 m. Sy i knappen.
Sy i ermene: Fest midt på ermet 
midt på skuldersømmen. Beg ved 
skuldersømmen og sy hver side for 
seg.

31309
DESIGN : OLAUG KLEPPE
DALE BABY ULL

Jakke med V-hals

Størrelser: (3) 6 (12) 24 (36) mnd

Mål: 
Overvidde:(52) 55 (59) 63 (67) cm
Lengde: (26) 29 (32) 35 (38) cm
Ermelengde: (15) 17 (20) 23 (26) cm 

Fargeforslag:
Frg 1: 3841 Melert beige
Frg 2: 0017 Hvit

Garnforbruk:
Frg 1 Melert beige 3841: (100) 150 
(150) 150 (200) g
Frg 2 Hvit 0017: (100) 100 (100) 100 
(150) g

Tilbehør:
Knapper (3) 4 (4) 5 (5) stk 

Pinneforslag: 
Rundp nr 2 og 2½  
Heklenål nr 2 eller 2½  

Strikkefasthet: 
32 mx 64 p mønster A = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp med frg 1 på rundp p nr 2½ 
(165) 177 (189) 201 (213) m. Strikk 
mønster A fram og tilbake. Når arb 
måler (17) 19 (21) 23 (25) cm, deles 
det inn i for- og bakstykke: Strikk (40) 
43 (46) 49 (52) m = ene forstykket, fell 
av de 2 neste m, strikk (81) 87 (93) 
99 (105) m = bakstykket, fell av de 2 
neste m, strikk de siste (40) 43 (46) 49 
(52) m = andre forstykket. Strikk hver 
del ferdig for seg.
Bakstykket:
Fortsett med mønster A som før og fell 
for ermehull i hver side annen hver p 
(2,1) 2,1,1 (2,1,1) 3,1,1 (3,1,1) m = (75) 
79 (85) 89 (95) m igjen. Fortsett uten 
felling. Når arb måler (9) 10 (11) 12 
(13) cm fra delingen, slutt mønsteret 
med 1 p r fra retten med frg 1, felles 
det av fra vrangen med r m.
Forstykkene:
Strikk og fell for ermehull som på 
bakstykket, samtidig som det felles 
for V-hals på rettsiden 1 m innenfor 1 
m hver 4.p, første felling er på første p. 
Fell i alt (13) 14 (15) 16 (17) ganger = 
(24) 25 (27) 28 (30) m igjen til skulder. 
Når forstykket er like langt som 
bakstykket, felles det av på samme 
måte.
Ermer:
Legg opp med frg 1 på rundp nr 2½ 
(43) 45 (47) 49 (51) m. Strikk mønster 
A fram og tilbake og øk 1 m i hver side 
innenfor 1 m ca hver (1½.) 1½. (1) 1 

  r på retten, vr på vrangen
  vr på retten, r på vrangen
  Retten: ta 1 m løs av med
  tråden bak m 
  Vrangen: ta 1 m løs av med
  tråden foran m 

frg 2 
frg 1 

frg 1 
frg 2 

gjenta
A

gjenta
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(1) cm (7) 9 (11) 13 (16) ganger = i 
alt (57) 63 (69) 75 (83) m. Når ermet 
måler oppgitt lengde, felles videre 4 m 
i beg av hver p (5) 5 (6) 6 (7) ganger i 
hver side. Fell av de resterende m.
Montering:
Sy sammen på skuldrene kant i kant.
For- og halskant:
Beg nederst på høyre forstykke og 
strikk opp fra rettsiden med p 2 og frg 
1 ca 16 m pr 5 cm langs høyre forkant, 
over nakken og ned langs venstre 
forkant = 1 p rett fra retten. Fell av 
fra vrangen med rette masker.  Hekle 
fra retten med frg 1 en rad fm langs 
høyre forkant, rundt halsen og ned 
langs venstre forkant. Sett merker til 
knappene langs høyre forkant: 
Den øverste like nedenfor første 
felling for V-halsen, den nederste ca 2 
cm fra kanten og de øvrige med jevne 
mellomrom. Hekle fra rettsiden en 
rad krepsem tilbake (= fm som hekles 
fra venstre mot høyre) samtidig som 
det hekles knapphull ved å hekle ca 
4-5 lm og hoppe over ca 3-4 m. Sy i 
knappene.
Sy sammen ermene innenfor første og 
siste maske. 
Sy i ermene: Fest midt på ermet 
midt på skuldersømmen. Beg ved 
skuldersømmen og sy hver side for 
seg.

31310
DESIGN : OLAUG KLEPPE
DALE BABY ULL

Kjole

Størrelser: (3) 6 (12) 24 (36) mnd

Mål: 
Overvidde:(43) 46 (50) 54 (58) cm
Hel lengde: (32) 38 (43) 48 (53) cm + 
heklekant

gjenta

A

gjenta

B

gjenta

C

  Frg 1: r på retten, vr på vragen
  Frg 1: vr på retten, r på vrangen
  1 kast
  Frg 3: strikk i samme m, 1 r 1 kast, 1 r
  løft m av p med tråden bak m 
  Frg 1: 2 r sammen
  Frg 1: ta 1 m løs av som den skulle strikkes r, strikk neste m r, løft den løse m over
  Frg 3: 2 r sammen
  Frg 3: ta1 m løs av som den skulle strikkes r, strikk neste m r, løft den løse m over
  Frg 2: r på retten, vr på vrangen

(10) 11 (12) cm fra delingen i sidene, 
felles skulderm av.
Forstykket:
= (67) 73 (79) 85 (91) m
Strikk og fell for ermehull som på 
bakstykket, men når arb måler (3) 
3 (4) 4 (5) cm fra delingen felles 
de midterste (11) 11 (13) 13 (15) m 
for halsen. Strikk hver side for seg 
og fell videre ved hals siden annen 
hver p (4,3,2,1) 4,3,2,1,1 (4,3,2,1,1) 
4,3,2,1,1,1 (4,3,2,1,1,1) m. Fell av 
skulderm ved samme lengde som på 
bakstykket.
Hals og ermehullskanter på 
forstykket:
Beg midt under det ene ermet. Strikk 
opp ca 15-16 m pr 5 cm fra rettsiden 
med frg 2 på p nr 2, opp langs ½ 
ermehullet, over skulderen, rundt 
halsen, over skulderen og ned til midt 
under det andre ermet = 1 p r fra 
retten. Strikk 1 p r tilbake fra vrangen. 
Fell av fra retten med r m.
Strikk på samme måte på bakstykket.
Hekle fra rettsiden med frg 1 en 
heklekant langs ermehull, skuldre 
og hals/nakke, men på hver skulder 
på forstykket hekles 2 knapphull 
ved å hekle ca 3 lm og hoppe over 
tilsvarende antall m.
Hekle langs oppleggskanten nederst 
og langs den vrange omg før mønster 
(B) B (C) C (C) en heklekant med frg 1.
Sy i knappene på bakstykkets skuldre.

Garnforbruk:
Frg 1 Pudder 4401: (150) 200 (200) 
250 (300) g
Frg 2 Korall 4217: 50 g alle str
Frg 3 Lys grønn 2231: 50 g alle str

Tilbehør:
4 knapper

Pinneforslag: 
Rundp nr 2 og 2½ 
Heklenål nr 2 

Strikkefasthet: 
32 m glattstrikk = 10 cm

Heklekant:
Hekle *1 fm i en m, 4 lm, 1 fm i første 
lm, hopp over 2 m*, gjenta fra *-*. 

Kjole
For- og bakstykke:
Legg opp med frg 1 på rundp nr 2 
(272) 296 (320) 344 (368) m. Strikk 
1 p rett fra vrangen. Fortsett rundt, 
strikk mønster A. Skift til p 2½. Strikk 
1 omg r + 1 omg vr + 2 omg r. Strikk 
mønster B. Fortsett rundt med frg 1 og 
glattstrikk. Når arb måler (21) 26 (29) 
33 (37) cm strikkes 2 r sammen omg 
rundt = (136) 148 (160) 172 (184) m 
igjen. Strikk 1 omg vr. Strikk mønster 
A, deretter (B) B (C) C (C). Fortsett 
med frg 1 og glattstrikk. Når arb måler 
(24) 29 (33) 37 (41) cm, deles det inn i 
for- og bakstykke: 
Fell av første m, strikk (67) 73 (79) 85 
(91) m = forstykket, fell av neste m, 
strikk de siste (67) 73 (79) 85 (91) m = 
bakstykket. Strikk hver del ferdig for seg. 
Bakstykket:
= (67) 73 (79) 85 (91) m.
Fortsett med frg 1 og glattstrikk fram 
og tilbake og fell for ermehull i hver 
side annen hver p (3,2,1,1,1) 3,2,2,1,1 
(4,2,2,1,1) 4,2,2,1,1,1 (4,3,2,1,1,1) m 
= (51) 55 (59) 63 (67) m igjen. Fortsett 
uten felling til arb måler (5) 6 (7) 8 (9) 
cm fra delingen. Fell av de midterste 
(13) 15 (17) 19 (21) m for nakken. 
Strikk hver side for seg og fell videre 
ved nakke siden annen hver p 4,2,2,1 
m til alle str = (10) 11 (12) 13 (14) m 
igjen til skulder. Når arb måler (8) 9 
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31311
DESIGN : OLAUG KLEPPE
DALE BABY ULL

Vest

Størrelser: (3) 6 (12) 24 (36) mnd

Mål: 
Overvidde:(49) 53 (57) 61 (65) cm
Lengde: (24) 27 (30) 33 (35) cm

Garnforbruk:
0017 Hvit: (100) 100 (100) 150 (150) g

Pinneforslag: 
Rundp nr 2 ½ + nr 2 til hals- og 
ermehullskanter

Strikkefasthet: 
30 m x 60 p mønster B = 10 x 10 cm

Bakstykket:
Legg opp på p nr 2½ (75) 81 (87) 93 
(99) m. Strikk fram og tilbake 2 p r.
Fortsett fram og tilbake med mønster
B, pass på å stramme tråden i beg av
p slik at kantene blir pene og faste.
Når arb måler (16) 18 (20) 22 (24)
cm beg fellingen for ermehull, sett
et merke her. Fell i hver side annen
hver p (3,2) 3,2 (4,2) 4,2,2 (4,2,2) m,
fell videre hver 4.p 1 m (3) 4 (4) 3 (4)
ganger = (59) 63 (67) 71 (75) m igjen.
Fortsett uten felling. Når arb måler (6)
7 (8) 8 (9) cm fra merket, felles på en
p fra retten de midterste (17) 19 (21)
23 (25) m for nakken. Strikk hver side
for seg og fell videre ved nakke siden
annen hver p 3,2,1 m til alle str = (15)
16 (17) 18 (19) m igjen til skulder. Når
arb måler (8) 9 (10) 11 (12) cm målt rett
opp fra merket i siden, felles skulderm
av fra retten med r m.
Forstykket:
Strikkes som til bakstykket, men (4) 5
(5) 6 (6) cm før hel lengde, felles på en

p fra retten de midterste (13) 13 (15) 
15 (17) m for halsen. Strikk hver side 
for seg og fell ved hals siden annen 
hver p 3,2,2 m til alle str, videre felles 
1 m hver 4.p (1) 2 (2) 3 (3) ganger. Fell 
av skulderm ved samme lengde som 
på bakstykket.
Montering:
Sy sammen høyre skulder.
Halskant:
Beg ved venstre skulder og strikk opp 
fra rettsiden med p nr 2 og garn ca 15 
m pr 5 cm langs hals og nakkekant = 1 
p r fra retten. Strikk 1 p rett tilbake fra 
vrangen. Fell av fra retten med r m. Sy 
sammen venstre skulder.
Ermehullskanter:
Strikkes på samme måte, beg og slutt 
ved merkene ved første ermehulls 
felling.
Sy sidesømmene, men la det stå igjen 
ca (3) 4 (4) 5 (5) cm nederst til splitt.  

B
gjenta

gjenta
Beg herSlutt her

  r på retten, vr på vrangen
  r på vrangen, vr på retten
  ta 1 m løs av som 1 vr m 
  med tråden bak masken

31312
DESIGN: KARI HAUGEN
DALE BABY ULL

Genser og lue

Størrelser: (6) 12 (24) 36 mnd

Mål:
Overvidde: (53) 56 (60) 64 cm
Lengde: (28) 32 (36) 40 cm
Ermelegde: (17) 20 (23) 26 cm

Garnforbruk:
0007 Grå Melert: (200) 200 (250) 300 g
0017 Hvit: (100) 150 (200) 200 g

Tilbehør: 
3 knapper

Pinneforslag: 
Rundp og strømpep nr 2 og 2½ 

Heklenål:
Nr 2

Strikkefasthet mønster: 
32 m = 10 cm

Genser
For- og bakstykke: 
Legg opp (168) 180 (192) 204 m med 
hvit på p nr 2 og strikk 6 omg glattstrikk 
rundt, 1 omg vr (= brettekant). 
Skift til p nr 2½ og strikk mønster A 
og B. Fortsett med mønster C til arb 
fra brettekanten måler (17) 21 (25) 29 
cm. Samtidig når arb fra brettekanten 
måler (16) 20 (24) 28 cm felles den 
midterste m på forstykke til splitt. 
På neste omg legges det opp 5 nye 
oppklippsm. Oppklippsm er ikke med 
i mønster eller m tall. Sett ett merke 
rundt 1 m i hver side med (83) 89 (95) 
101 m mellom hvert merke. Fortsett 
med mønster D, beg ved pil for valgt 
størrelse ved hver merkem. Når arb 
måler (24) 28 (32) 36 cm felles (25) 27 
(27) 29 m (inkl oppklippsm) midt foran 
til halsringning. Strikk videre frem og 
tilbake og fell ytterligere til halsen i beg 
av hver p (2,2,1,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1,1) 
2,2,1,1,1 m. Når arb måler (26½) 30½ 
(34½) 38½ cm felles de midterste (26) 
28 (30) 32 m på bakstykke og hver 
side strikkes ferdig for seg. Fell 
videre til nakken 2,1 m. Strikk ev 
noen p med grå melert til hel lengde. 
Fell av. Strikk den andre siden på 
samme måte, men speilvendt.
Ermer: 
Legg opp (44) 46 (48) 50 m med 
hvit på p nr 2 og strikk kant som på 
for- og bakstykke. Skift til p nr 2½ og 
strikk mønster A + B, tell ut fra midt 
på erme hvor mønsteret beg. Fortsett 
med mønster C opp til arb måler 
(11) 15 (15½) 18½ cm, strikk videre 
med mønster E, slutt ved pil for valgt 
størrelse. Samtidig når arb måler 3 
cm økes 2 m midt under ermet, gjenta 
økningene hver (2.) 2½. (3.) 3. cm til i 
alt (58) 62 (66) 70 m. Slutt med 2 omg 
hvit. Vreng arb og strikk 4 p glattstrikk. 
Fell av. Strikk ett erme til på samme 
måte.
Montering:
Mål vidden øverst på ermet. Merk 
av målet i hver side til ermehull. 
Sy to maskinsømmer på hver side 
av merkingen og klipp opp mellom 
sømmene. Sy på samme måte i
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oppklippsm i splitten midt foran.
Sy sammen på skuldrene og sy i 
ermene. 
Halskant:
Strikk opp ca 15 m pr 5 cm med 
hvit på p nr 2 langs halskanten. Beg 
øverst på høyre side i splitten. Strikk 
6 p glattstrikk frem og tilbake, 1 p r fra 
vrangen = brettekant. Strikk deretter 5 
p glattstrikk. Fell av.
Splitt: 
Hekle 1 rad fm med grå melert og 
heklenål nr 2 over oppklippskanten i 

Gjenta

Gjenta

Gjenta

Gjenta
A

B

E

D

C
 G

je
nt

a

6−
12

24
−3

6 
m

nd

6 12 24 36

Midt på ermet

Midt på ermet

Beg her etter
oppklippsm

Midt foran/bak

  Hvit
  Grå melert

hver side.
Brett kantene mot vrangen og sy til 
med løse sting.
Videre hekles 1 rad fm rundt splittens 
åpning midt foran, samtidig som det 
hekles 3 knapphull på venstre side, 
det øverste i halskanten, de 2 andre 
jevnt fordelt. 
Knapphull: Hekle 2-3 lm, hopp over 
samme lengde.

Lue
Størrelse: (6-12) 
24-36 mnd.
Legg opp (126)
144 m med hvit
på p nr 2 og strikk
6 omg glattstrikk
rundt, 1 omg vr (=
brettekant).
Skift til p nr 2½
og fortsett med
glattstrikk og
mønster A. Strikk 2 omg med hvit,
deretter mønster D. Fortsett med grå
melert. Når det er strikket (4) 8 omg
med grå melert settes ett merke rundt
2 m i hver side. Fell 1 m på hver side
av merkem ved å strikke 2 vridd r
sammen før merkem og 2 r sammen
etter merkem på hver 4. omg til det
gjenstår (78) 96 m, videre annenhver
omg til det gjenstår (10) 12 m. Klipp
av garnet og trekk tråden gjennom m,
stram og fest tråden. Lag en dusk i hvit
og fest den i toppen av luen.

31313
DESIGN: KARI HAUGEN
DALE BABY ULL

Kjole med og uten ermer

Størrelser: (6) 12 (24) 36 mnd

Mål:
Overvidde: (46) 49 (53) 57 cm
Lengde midt foran: (32) 37 (42) 47 cm 
+ heklekant
Ermelengde: (15) 18 (21) 24 cm +
heklekant

Fargeforslag: 
I
Frg 1: 3841 Beige 
Frg 2: 0017 Hvit
II 
Frg 1: 3718 Tomatrød
Frg 2: 0010 Hvit

Garnforbruk:
Kjole med ermer:
Frg 1: (150) 150 (200) 200 g
Frg 2: (100) 100 (150) 150 g
Kjole uten ermer:
Frg 1: (100) 100 (150) 150 g
Frg 2: 100 g alle str

Tilbehør: 
4 knapper

Pinneforslag:
Rundp og strømpep nr 2 og 2½
Heklenål nr 2

Strikkefasthet:
32 m = 10 cm

Kantm strikkes r på alle p.

Kjole med ermer
For- og bakstykke:
Legg opp (252) 270 (288) 306 m med 
frg 2 på rundp nr 2½ og strikk 1 p r fra 
vrangen. Fortsett rundt i glattstrikk og 
mønster A, deretter mønster B. Strikk 
til arb måler (24) 29 (34) 39 cm, slutt 
med 2 omg glattstrikk etter siste omg 
med ”lus”. Del arb i for- og bakstykke:
Fell av de første 10 m = ermehull, fell 
(53) 56 (59) 62 m jevnt fordelt over de
neste (116) 125 (134) 143 m = (63) 
69 (75) 81 m til forstykket, fell av 10 
m = ermehull, fell (53) 56 (59) 62 m 
jevnt fordelt over de neste (116) 125 
(134) 143 m = (63) 69 (75) 81 m til
bakstykket. Legg arb til side, strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp (45) 47 (49) 51 m med
frg 2 på strømpep nr 2½. Strikk 7
omg glattstrikk rundt + 1 omg vr til
brettekant. Strikk mønster C. Skift til
frg 1 og strikk 1 omg r, 1 omg vr. Strikk
2 omg glattstrikk, samtidig som det på
2. omg økes (7) 7 (9) 9 m jevnt fordelt
= (52) 54 (58) 60 m. Fortsett med 
mønster B, beg med 3. omg, tell ut fra 
midt på ermet hvor mønsteret beg. Øk 
1 m på hver side av 1 r m midt under 
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ermet ca hver (2.) 1½. (2.) 1½. cm (6) 
8 (9) 11 ganger = (64) 70 (76) 82 m. 
Når ermet måler ca (15) 18 (21) 24 
cm, slutt med samme omg som på for- 
og bakstykket, felles de 5 første m av 
= midt under ermet, fell (12) 15 (18) 
21 m jevnt fordelt over de neste (54) 
60 (66) 72 m = (42) 45 (48) 51 m, fell 
av de 5 siste m. Strikk et erme til på 
samme måte.
Bærestykke:
Sett alle delene inn på rundp nr 2½ 
slik: Bakstykket, ene ermet, forstykket, 
andre ermet = i alt (210) 228 (246) 264 
m. Sett et merke i den midterste m på
bakstykket. Beg her, strikk med frg 2 
fra retten de 2 første m r sammen = 
midt bak, fortsett rundt og fell (2) 6 (10) 
14 m jevnt fordelt over de øvrige m = 
(207) 221 (235) 249 m igjen. Strikk 1 p
r tilbake fra vrangen (= 1 rille som det 
skal hekles i til slutt), strikk 1 p r fra 
retten. Fortsett frem og tilbake med frg 
2 og mønster som forklart her:
1. p: (= vrangen), 1 kantm, 2 vr, *5 r,
2 vr*, gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm
2. p: (= retten), 1 kantm, 1 r, 1 kast, 1
r, *5 vr, 1 r, 1 kast, 1 r*, gjenta fra *-* p
ut, slutt med 1 r (= kantm).
3. p: 1 kantm, 3 vr, *5 r, 3 vr*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med 1 kantm.
4. p: 1 kantm, 3 r, trekk den første av
de 3 m over de 2 neste, *5 vr, 3 r, trekk
den første av de 3 m over de 2 neste*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1 kantm.
Gjenta disse 4 p.
På (8.) 12. (12.) 12. p felles 1 m i beg
av hvert vrange felt ved å strikke 2 vr
sammen. Fortsett med mønster som
før, men nå er det 4 vr (på retten)
istedenfor 5. Fell videre 1 m vekselvis
i beg/slutten av hvert vr felt hver (8.,
8., 4.) 8., 8., 4. (8., 8., 8.) 12., 8., 8. p
= (91) 97 (103) 109 m igjen. Strikk 1 p
fra vrangen: 1 kantm, 2 vr, * 1 r, 2 vr *,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1 kantm.
Strikk 1 p r fra retten, samtidig som det
felles (20) 22 (24) 26 m jevnt fordelt
= (71) 75 (79) 83 m. Strikk 1 p r fra
vrangen, en hullrad fra retten: 1 r, *1
kast, 2 r sammen*, gjenta fra *-* p ut, 1
p r fra vrangen. Fell av fra retten med
r m.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Brett brettekanten mot vrangen
nederst på ermene og sy til. Hekle fra
retten med frg 2 og heklenål nr 2 en
rad fm langs brettekanten på ermene,
reguler maske tallet slik at det er
delelig med 2 m. Neste omg: Hekle *1
kjm, hopp over 1 m, 4 lm*, gjenta fra
*-*. Hold kjolen med halsen mot deg
og hekle med frg 2 langs rillen i beg av

bærestykket: Hekle 1 kjm, *4 lm, hopp 
over 1 m, 1 kjm i neste m*, gjenta fra 
* til *. Hekle på samme måte langs
avfellingskanten i halsen.
Hekle fra retten en rad fm langs
splitten bak. Hekle en rad fm tilbake
fra vrangen, samtidig som det hekles 4
knapphull langs ene siden ved å hekle
ca 6-7 lm og hoppe over 2 fm.
Hekle langs nederste kant på kjolen 1
omg fm med frg 2, reguler maske tallet
slik at det er delelig med 8 m.
1. omg: Hekle *1 kjm, 5 lm, hopp over
3 m (= lm-bue)*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 kjm i 1. kjm.
2. omg: Hekle kjm frem til midten av 1.
lm-bue, hekle 1 fm i lm-buen, *i neste
lm-bue hekles (1 st, videre 1 lm, 1 st)
i alt 5 ganger, 1 fm i neste lm-bue*,
gjenta fra *-*.
Sy i knappene.

C

B

A

Gjenta

G
je

nt
a

Gjenta

Gjenta

Midt på ermet

  I
  Frg 1: 3841 Beige
  Frg 2: 0017 Hvit
  II
  Frg 1: 3718 Tomatrød
  Frg 2: 0017 Hvit

Kjole uten ermer
For- og bakstykke:
Strikkes som for kjole med ermer. 
Omg beg midt bak på bakstykket. 
Fortsett med frg 2 og strikk over venstre 
side av bakstykkets m. Legg opp (42) 
45 (48) 51 nye m (= ermekant), strikk 
over forstykkets m, legg opp (42) 45 
(48) 51 nye m (= ermekant), strikk til
slutt over høyre side av bakstykkets m
= i alt (210) 228 (246) 264 m.
Strikk videre som kjole med ermer.

31314
DESIGN: KARI HAUGEN
LILLE LERKE

Genser, bukse, topp og lue

Størrelser:
Genser, topp, bukse: 
(6) 9 (12) 18 (24) mnd
Lue: (6) 9/12 (18) 24 mnd

Mål:
Genser:
Overvidde: (47) 50 (53) 56 (60) cm
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Lengde: (24) 26 (28) 30 (32) cm
Ermelengde: (3) 4 (5) 5 (6) cm
Topp: 
Overvidde: (47) 50 (53) 56 (60) cm
Lengde: (24) 26 (28) 30 (32) cm 
Bukse:
Vidde: Ca (46) 49 (52) 55 (58) cm
Benlengde: (7) 8 (9) 10 (11) cm

Fargeforslag: 
Frg 1: 6621 Lys blå/3811 Lys rosa
Frg 2: 6016 Blå/4425 Rosa

Garnforbruk: 
Genser: 
Frg 1: (100) 150 (150) 200 (250) g
Frg 2: 50 g alle størrelser
Topp: 
Frg 1: (100) 100 (150) 150 (200) g
Frg 2: 50 g alle størrelser 
Bukse:
Frg 2: (100) 150 (150) 200 (200) g
Lue: 
Frg 2: (50) 50 (100) 100 g

Tilbehør:
Elastikk til buksen
3 knapper til guttegenseren

Pinneforslag: 
Rundp eller parpinner nr 2 og 2½
Heklenål 2,5 mm

Strikkefasthet: 
28 m rillestrikk = 10 cm

Rillestrikk frem og tilbake: Strikk alle p r.

Genser
Bakstykke 
Legg opp (66) 70 (74) 78 (84) m 
med frg 1 på rundp nr 2 og strikk 3 p 
vrangbord frem og tilbake 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 2½ og strikk rillestrikk 
frem og tilbake. Når arb måler (13) 14 
(16) 18 (20) cm, felles 4 m i hver side 
til ermehull. Legg arb til side og strikk 
forstykke og ermer.
Forstykke
Legg opp og strikk som bakstykke, 
men samtidig som det felles til 
ermehull, felles også 4 m midt foran 
til splitt (slutt med samme p som på 
bakstykke).
Ermer
Legg opp (46) 50 (54) 58 (62) m 
med frg 2 på rundp nr 2 og strikk 
vrangbord frem og tilbake som på for- 
og bakstykke. Skift til frg 1 og rundp nr 
2½ og strikk rillestrikk frem og tilbake, 
samtidig som det økes 1 m i hver 
side annenhver p til i alt (54) 58 (62) 
66 (70) m. Når arb måler (2½) 2½ (3) 
3 (3) cm (slutt med samme p som på 
bakstykke), felles 4 m i hver side.

Strikk ett erme til på samme måte.
Bærestykke
Sett alle delene inn på rundp nr 2½ 
slik: ½ forstykke + erme + bakstykke + 
erme + ½ forstykke = (204) 220 (236) 
252 (272) m. Sett ett merke i hver 
sammenføyning. Fortsett i rillestrikk 
med frg 1, og fell til raglan på retten, 
første gang på 4. eller 5. p (den av 
disse som kommer på retten) slik: 
*Strikk til 3 m før merket, strikk 2 vridd 
r sammen, 2 r, 2 r sammen*, gjenta fra 
*-* p ut = 8 m felt. Gjenta fellingene 
på hver 4. p (1) 2 (2) 3 (3) ganger til. 
Videre felles på annenhver p til det er 
felt i alt (12) 13 (14) 15 (16) ganger = 
(108) 116 (124) 132 (144) m. Fell til 
halsringning i hver forkant annenhver 
p (4,2,2) 4,2,2 (5,2,2) 5,2,2 (6,2,2) 
m, samtidig som det felles videre til 
raglan. Fell videre 1 m i hver side til 
halsefellingen møter raglanfellingen 
(slutt med 1 p fra vrangen). La m være 
på p og strikk halskant. Strikk eller 
plukk opp (fra retten)13 - 14 m pr 5 cm 
med frg 2 og rundp nr 2 over de felte m 
på hver side foran. Strikk 1 p r tilbake 
(= 1 rille), strikk deretter 3 p vrangbord 
strikk frem og tilbake 1 r, 1 vr. Fell av 
med r og vr m.
Montering:
Sy sammen i sidene og sy 
ermesømmene.
Forkanter:
Strikk eller plukk opp 13 - 14 m pr 5 cm 
med frg 2 på rundp nr 2 langs høyre 
side av splitten. Strikk ca. 7 p r (= 4 
riller) frem og tilbake. Fell av med r m. 
Strikk den andre forkanten på samme 
måte, men med 3 knapphull jevnt 
fordelt på 4. p, det øverste og nederste 
2 m fra kanten. Knapphull: Strikk 2 r 
sammen, 2 kast, ta 1 m r av, 1 r, trekk 
den løse m over, på neste p strikkes 1 
r, 1 vr i kastene. Sy i knapper.
  
Topp
Bakstykke:
Legg opp (132) 140 (148) 156 (168) m 
med frg 1 på rundp nr 2½ og strikk 1 p 
r (fra vrangen) deretter (3) 3½ (4) 4½ 
(5) cm glattstrikk frem og tilbake. Strikk 
1 p fra retten og strikk 2 og 2 m r sm 
p ut = (66) 70 (74) 78 (84) m. Fortsett 
frem og tilbake i rillestrikk.Strikk til 
arb måler (15) 16 (17) 18½ (20) cm. 
Fell til ermehull i hver side annenhver 
p (3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1 (4,2,2,1,1) 
4,2,2,1,1 (4,2,2,1,1,1) m = (48) 52 (54) 
58 (62) m. Strikk til ermehullet måler 
(7) 8 (9) 9½ (10) cm. Fell de midterste 
(22) 24 (26) 28 (30) m til nakke og 
strikk hver side ferdig for seg. Fell 
videre til nakke annenhver p 2,1 m = 
(10) 11 (11) 12 (13) skulderm.

Strikk til ermehullet måler (9) 10 (11) 
11½ (12) cm. Fell av.
Forstykket:
Legg opp og strikk som bakstykket til 
ermehullet måler (4) 5 (5½) 5½ (6) cm. 
Fell de midterste (16) 18 (20) 22 (24) 
m og strikk hver side ferdig for seg. Fell 
videre til halsen annenhver p 2,2,1,1 
m = (10) 11 (11) 12 (13) skulderm.
Strikk til ermehullet måler (9) 10 (11) 
11½ (12) cm. Fell av.
Montering:
Sy sammen for- og bakstykket i sidene 
og på skuldrene. 
Kanter rundt halsåpning og ermehull:
Strikk eller plukk opp 12-14 m pr. 5 cm 
med frg 2 på strømpep nr 2 og strikk 1 
omg vr rundt, 1 omg r, deretter 3 omg 
1 r, 1 vr. Fell av med r og vr m.
Hekla kant rundt oppleggskanten:
Fest tråden med 1 kjm (= 1 fm), hekle 
3 lm, hopp over 1 m, *1 fm i neste m, 
hekle 3 lm, hopp over 1 m*, gjenta fra 
*-* omg rundt. Ta sammen med 1 kjm.

Bukse
Buksen strikkes ovenfra og ned i to 
deler som sys sammen.
Legg opp (65) 69 (73) 77 (81) m 
med frg 2 på rundp nr 2½ og strikk 
rillestrikk frem og tilbake. På 3. p 
strikkes buksen høyere bak slik: Strikk 
6 m, vend og strikk ut p. Strikk 12 m, 
vend og strikk ut p. Fortsett slik med 
6 m mer for hver gang det vendes, til 
det er vendt i alt (4) 4 (5) 5 (6) ganger. 
For å unngå hull der hvor det vendes, 
ta første m løs av etter at det er vendt. 
Strikk til arb midt foran måler (8) 9 (11) 
12 (12) cm. Øk 1 m i hver side hver 4. 
p i alt (7) 8 (8) 9 (10) ganger = (79) 85 
(89) 95 (101) m. Videre felles det 1 m i 
hver side annenhver p (17) 17 (16) 16 
(16) ganger og deretter hver 4. p (0) 1 
(2) 3 (4) ganger = (45) 49 (53) 57 (61) 
m. Strikk til benet fra skrittet måler (7) 
8 (9) 10 (11) cm. Skift til rundp nr 2½. 
Strikk 3 p vrangbord 1 r, 1 vr. Fell av 
med r og vr m. Strikk den andre delen 
på samme måte, men speilvendt 
(forhøyningen bak på motsatt side).
Sy sammen buksen. 
Strikk opp (128) 136 (144) 152 (160) 
m på rundp nr 2½ rundt kanten øverst. 
Strikk 6 cm vrangbord rundt 1 r, 1 vr. 
Fell av med r og vr m. Brett kanten 
dobbel mot vrangen og sy til, men la 
det være igjen en åpning til å trekke 
elastikk i. Trekk elastikk i passe bredde 
gjennom løpegangen.

Lue
Legg opp (88) 96 (104) 112 m med frg 
2 på rundp nr 2 og strikk 3 p vrangbord 
frem og tilbake 1 r, 1 vr. Skift til rundp 
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nr 2½ og strikk rillestrikk til arb måler 
(11) 12 (13) 14 cm. Fell på neste p 
slik: Strikk (1) 1 (1) 1 r, *2 r sammen 
(9) 10 (11) 12 r*, gjenta fra *-* til det 
gjenstår (10) 11 (12) 13 m, slutt med 2 
m r sammen, (8) 9 (10) 11 m r.  Strikk 
1 p uten å felle. Fell på neste p slik: 
Strikk (1) 1 (1) 1 m r, *2 r sammen,
(8) 9 (10) 11 m r*, gjenta fra *-* til det 
gjenstår (9) 10 (11) 12 m, slutt med 
2 m r sammen, (7) 8 (9) 10 m r. Strikk 
1 p uten å felle. Fortsett å felle på 
denne måten med 1 m mindre mellom 
fellingene hver gang til det gjenstår 24 
m. Strikk 2 r sammen p ut = 12 m. 
Klipp av garnet og trekk tråden 
gjennom m. Sy sammen luen fra 
vrangen. Stram forsiktig tråden med 
de siste m, slik at hullet i toppen 
forsvinner. Fest endene godt.

31315
DESIGN: KARI HAUGEN
LILLE LERKE

Kjole, kjole med stoff, bolero og lue 

Størrelser: (6) 12 (24) 36 mnd

Mål:
Kjole:
Overvidde: (47) 51 (55) 59 cm
Lengde: (36) 41 (46) 50 cm
Jakke: 
Overvidde: (48) 52 (57) 62 cm
Lengde: (14) 16 (18) 19 cm
Ermelengde: (16) 19 (22) 24 cm

Garnforbruk:
Kjole frg I 4026 rød: (200) 200 (250) 
250 g
Kjole med stoff frg II 2215 gul: (100) 
100 (100) 150 g
Jakke frg I 4026 rød: (100) 100 (150) 
150 g
Lue frg I 4026 rød: 50 g alle størrelser

Tilbehør: 
Stoffstykke (iberegnet rynkekant 
oppe, dobbelt oppleggs kant og søm 
midt bak): (96 x 24) 104 x 27 (112 x 
31) 120 x 34 cm.
Knapper: 3 til kjolen, 1 til jakken

Pinneforslag: 
Rundp nr 2 og 2½
Strømpep nr 2  
Heklenål 2,5 mm

Strikkefasthet: 
Mønster A/B: 28 m på p nr 2½ = 10 cm
Mønster C: 30 m på p nr 2½ = 10 cm
Mønster D: 29 m på p nr 2½ = 10 cm

Kjole
Beg nede.
Legg opp (264) 276 (288) 300 m med 
farge I på rundp nr 2½ og strikk rundt 
mønster A og videre mønster B til arb 
måler (23) 26 (30) 33 cm, slutt med 
omg X eller Y i diagrammet.
Strikk 3 omg glattstrikk, samtidig som 
det på siste omg felles jevnt fordelt til 
(142) 154 (166) 178 m.
Skift til rundp nr 2 og strikk 2 cm
mønster C, på siste omg felles 1. eller
siste m på omg (= midt bak) til splitt.
Fortsett med mønster C frem og
tilbake til hel lengde.
Strikk til arb fra rynkingen måler (3) 4
(4) 4 cm og fell til ermehull slik: Strikk
(31) 34 (36) 39 m, fell (8) 8 (10) 10 m,
strikk (63) 69 (73) 79 m, fell (8) 8 (10)
10 m, strikk (31) 34 (36) 39 m.
Strikk for- og bakstykker ferdig hver for
seg.
Forstykke:
= (63) 69 (73) 79 m.
Fortsett frem og tilbake med mønster
C og fell til ermehull annenhver p i hver
side (2,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1) 2,2,1,1 m
= (55) 59 (63) 67 m.
Når ermehullet måler (3) 4 (4) 5 cm,
felles de midterste (23) 25 (27) 29 m
og hver side strikkes ferdig hver for
seg. Fell videre til halsen annenhver p
2,1,1,1 m = (11) 12 (13) 14 m. Strikk
til ermehullet måler (9) 10 (11) 12 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Bakstykke:
= (31) 34 (36) 39 m.
Strikk og fell til ermehull i siden som på
forstykke = (27) 29 (31) 33 m.
Når bakstykke måler 2 cm kortere
enn forstykke felles (12) 13 (14) 15 m
mot nakken. Fell videre mot nakken
annenhver p 2,1,1 m = (11) 12 (13) 14
m. Strikk til bakstykke er like langt som
forstykke.
Fell av.

Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt.
Montering:
Sy sammen på skuldrene.
Hekle med heklenål 2,5 mm en rad fm 
rundt splitten midt bak, samtidig som 
det lages 3 hemper jevnt fordelt langs 
høyre side, ved å hekle passe antall 
lm (avhengig av knappens størrelse).
Hekle en picot kant langs halskant og 
rundt ermehull slik: Fest garnet med 1 
kjm og hekle *2 fm, (1 kjm, 3 lm, 1 kjm) 
i neste m*, gjenta fra *-*.
Sløyfe: 
Legg opp (11) 11 (13) 13 m på 
strømpep nr 2 og strikk (3) 3½ (4) 4 cm 
mønster C frem og tilbake. 
Strikk 1 cm vrangbordstrikk 1 r, 1 vr, 
fortsett med mønster C (3) 3½ (4) 4 
cm. Fell av med r og vr m.
Strikk et omslag til sløyfen slik: Legg
opp 5 m på strømpep nr 2 og strikk (3)
3½ (3½) 3½ cm r frem og tilbake (=
rillestrikk). Fell av.
Strikk en sløyfe til på samme måte.
Sy fast omslaget som en stram ring
rundt midten av sløyfen. Sy sløyfene
fast foran på hver side av kjolens
bærestykke eller fest de med en
trykknapp slik at de lett kan tas av i
vask.

Bolero
For- og bakstykket: 
Legg opp (118) 130 (142) 152 m med 
farge I på rundp nr 2 og strikk mønster 
D frem og tilbake, samtidig som det 
økes 1 m ved hver forkant i beg av 
hver p til i alt (136) 148 (160) 172 m. 
De økte m strikkes med i perlestrikk 
etter hvert. Stram tråden i beg av hver 
p for et godt resultat. Sett ett merke 
i hver side med (34) 37 (40) 43 m til 
hvert forstykke og (68) 74 (80) 86 m 
til bakstykke. Når arb måler (5) 5 (6) 
7 cm (fra oppleggskanten) felles (4) 4 
(6) 6 m (fell (2) 2 (3) 3 m på hver side
av merkene) i hver side til ermehull og 
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (64) 70 (74) 80 m.
Fortsett med mønster D frem og 
tilbake og fell videre til ermehull i hver 
side annenhver p 2,2,1,1 m (likt alle 
størrelser). Strikk til arb måler (12) 14 
(16) 17 cm. Fell de midterste (20) 24
(26) 30 m for nakken og strikk hver
side ferdig for seg. Fell ytterligere ved
nakken annenhver p 2,1 m (likt alle
størrelser) = (13) 14 (15) 16 skulderm.
Strikk til arb måler (14) 16 (18) 19 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
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Forstykke:
= (32) 35 (37) 40 m. Strikk og fell til 
ermehull som på bakstykke. Når arb 
måler (10) 12 (14) 15 cm felles (6) 8 (8) 
10 m ved halsringningen. Fell videre 
ved hals siden annenhver p (2,2,1,1,1) 
2,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1 m = 
(13) 14 (15) 16 skulderm. Strikk til arb 
måler (14) 16 (18) 19 cm. Fell av.
Strikk det andre forstykke på samme 
måte, men speilvendt.
Ermer: 
Legg opp (36) 38 (40) 42 m med farge 
I på rundp nr 2 og strikk mønster D 
frem og tilbake. Når arb måler 2 cm 
økes 1 m i hver side innenfor 1 m. 
Gjenta økningene hver 5. p (likt alle 
størrelser) til i alt (52) 62 (68) 70 m.
Strikk til arb måler (16) 19 (22) 24 cm.
Fell av til ermehull i hver side 
annenhver p (2,1,1) 2,1,1 (2,1,1) 2,1,1 
m, strikk 3 p uten felling, fell videre i 
hver side annenhver p 3,2 m (likt alle 
størrelser). Fell av de resterende m.
Strikk ett erme til på samme måte. 
Montering:
Sy sammen på skuldrene.
Sy sammen og sy i ermene.
Kant rundt boleroen:   
Strikk opp m på rundp nr 2 langs hver 
forkant, rundt halsen og langs kanten 
nede. Strikk rundt 1 omg vr, fell av.  
Hekle en liten hempe av lm øverst på 
høyre forkant. Fest en knapp øverst på 
venstre forkant, tilsvarende hempen. 
Lommer:
Beg øverst.
Legg opp (13) 15 (17) 17m på p nr 2 
og strikk 3 p r frem og tilbake (= riller). 
Strikk videre i glattstrikk. Strikk til arb 
måler (3) 4 (5) 5 cm, fell til en liten bue 
i hver side annenhver p 1,1,1,2 m = (3) 
5 (7) 7 m. La m være på p. Klipp av 
tråden.  Begynn øverst i venstre side 
og strikk opp m med strømpep langs 
ene siden, strikk m på p i glattstrikk 
og strikk videre opp m lang andre 
siden. Strikk 1 p r tilbake (= vrangen), 
samtidig som det felles av.
Strikk en lomme til på samme måte.
Sy lommene fast på hver side nede på 
jakken, se bilde.   

Lue
Størrelser: (6/12) 24/36 mnd
Legg opp (108) 120 m med farge I 
på strømpep nr 2½ og strikk mønster 
A rundt. Strikk videre i glattstrikk til 
hel lengde. Når arb måler (11) 14 cm 
felles det på neste omg slik: Strikk *2 
r sammen, 10 r*, gjenta fra *-* omg 
rundt. Strikk 1 omg uten felling.
På neste omg strikkes *2 r sammen, 
9 r*, gjenta fra *-* omg rundt. Strikk 
1 omg uten felling. Fortsett på denne 

måten med 1 m mindre mellom 
fellingene til det gjenstår (18) 20 m.
Klipp av garnet, og trekk tråden 
gjennom alle m, stram tråden og fest 
den godt.
Strikk en sløyfe som på kjolen og sy 
fast, se bilde.

Kjole men stoff: 
Legg opp (142) 154 (166) 178 m med 
farge II på rundp nr 2 og strikk mønster 
C rundt. Når arb måler (2) 2½ (3) 
3½ cm felles den 1. eller siste m på 
omg (= midt bak). Strikk 1 p og fell til 
ermehull slik: 
Strikk (31) 34 (36) 39 m, fell (8) 8 (10) 
10 m, strikk (63) 69 (73) 79 m, fell (8) 
8 (10) 10 m, strikk (31) 34 (36) 39 m.
Videre strikkes for- og bakstykker 
ferdig hver for seg med diagram C.
Fortsett som for- og bakstykke til kjole. 
Strikk 2 sløyfer som til kjole.
Montering:
Sy sikksakk over kantene på vrangen. 
Sy sammen stoffet med en søm midt 
bak. 
Legg opp med å brette 1 cm 2 ganger 
mot vrangen og sy en søm. 
Sy en rynke søm øverst og tilpass 
bredden på stoffet til bredden på 
bærestykket. Legg stoffet under 
bærestykket og sett fast med nåler. Sy 
delene sammen.  
Sy på sløyfene. Se foto.
Heklet kant nede (= 3 cm)   
Legg opp en rad lm med farge II og 
heklenål 2,5 mm (litt løs) tilsvarende 
omkretsen på stoffet i skjørtet nede, 
m-tallet må være delelig på 6 + 1+ 4. 
1. rad: Hekle 1 st i 4. m fra nålen, 
videre 1 st i hver lm. Vend.
2. rad: Hekle 4 lm (= 1 st + 1 lm), hopp 
over 1 st, hekle 1 st i neste st, *1 lm, 
hopp over 1 st, 1 st i neste st*, gjenta 
fra *-* raden ut. Vend.
3. rad: 1 lm (= 1. fm), 1 fm i hver av de 
2 lm/st, *5 lm, hopp over (1 lm, 1 st, 1 
lm), 1 fm i hver av de 3 neste (st, lm, 
st)*, gjenta fra *-* raden ut, slutt med 5 
lm, hopp over (1 lm, 1 st, 1 lm), 1 fm i 
siste st. Vend
4. rad: Hekle 1 lm, 8 st i lm-buen av 5 
lm, hopp over 1 fm, *1 fm i neste fm, 
hopp over 1 fm, 8 st i lm-buen av 5 lm, 
hopp over 1 lm*, gjenta *-* raden ut, 
slutt med 1fm i nest siste fm.
Klipp av garnet. 
Sy sammen kanten til en ring. Tråkle 
en tråd øverst og rynk den eventuelt 
lett for å tilpasse skjørtet. 
Legg kanten over oppleggskanten på 
retten og sett fast med nåler.
Sy den til.

Gjenta
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  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Kast
  2 r sammen
  Ta 1 m løst av, 1 r, trekk den løse m over
  3 r sammen
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