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BABY ULL

FANNY
HEKLET BABYSETT

2,5+3 BOMULLSBÅND 3
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276-11

DESIGN Olaug Kleppe

STØRRELSER 0-3 mnd

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde 42 cm
Lengde midt bak 23 cm
Ermelengde 13 cm

GARNFORBRUK
Jakke
Halvbleket Hvit 0017 100 g
Kyse og sokker
Halvbleket Hvit 0017 50 g
Bukse
Halvbleket Hvit 0017 100 g
Teppe
Halvbleket Hvit 0017 400 g

PINNEFORSLAG 
Jakke, bukse, kyse
og sokker  
Teppe Heklenål nr 2,5 og 3

TILBEHØR 3 knapper til jakken
  Bånd til lue og sokker

FANNY HEKLET BABYSETT

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
BABY ULL 100 % superwash merino,
50 gram = ca 165 meter

HEKLEFASTHET
Jakke, bukse, kyse 
og sokker 27 st eller hst = 10 cm
Teppe 25 st = 10 cm

Alternativt garn: PURE ECO BABY WOOL

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller 
kortere ved behov.

Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere nål. Har du færre m, skift til tynnere nål.

FORKORTELSER Se side 5

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.
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Tips: Hvis du hekler over trådendene, slipper du å feste dem til 

slutt. 

HEKLEMØNSTER (DELELIG MED 8 + 1)

1.rad: 1 lm (snu-m), 2 fm, * hopp over 2 st, i neste st hekles: 

(1 st, 3 lm, 1 kjm, 3 lm, 1 st, 3 lm, 1 kjm, 3 lm, 1 st) = 1 st-gruppe, 

hopp over 2 st, 3 fm *, gjenta fra fra * til *, slutt med 2 fm. 

2.rad: 1 lm (snu-m), 2 fm, * 5 lm, 1 fm i den midterste 

st i st-gruppen, 5 lm, 3 fm *, gjenta fra * til *, slutt med 2 fm. 

3.rad: 3 lm (= 1. st), hopp over 1 fm, 1 st i neste fm, * 3 lm, 

1 fm i fm på stgruppen, 3 lm, 3 st *, gjenta fra * til *, slutt med 

2 st. 

4.rad: 1 lm (snu-m), 2 fm, * i fm på stgruppen hekles: (1 st, 3 lm, 

1 kjm, 3 lm, 1 st, 3 lm, 1 kjm, 3 lm, 1 st ) = 1 st-gruppe, 3 fm *, 

gjenta fra * til *, slutt med 2 fm. 

Gjenta 2. til 4. rad hele tiden. 

JA KKE 

NB! St hekles hele tiden i bakre maskeledd. 

Beg øverst i halsen og legg opp 55 lm. 

1. rad: 1 st i 4. lm fra nålen (de første 3 lm erstatter alltid første 

st) = 1 øking, * 1 st i hver av de 3 neste lm, 2 st i neste lm *, 

gjenta fra * til * raden ut og slutt med 3 st = 13 økinger og i alt 

65 st. 

2. rad: Snu, 3 lm + 1 st i første m, * 4 st, 2 st i neste m *, gjenta 

fra * til *. Slutt med 4 st = i alt 78 st. 

3. rad: Snu, 3 lm + 1 st i første m, * 5 st, 2 st i neste m *, gjenta 

fra * til *. Slutt med 5 st = i alt 91 st. 

4. rad og videre: Som 3. rad, men med 1 st mer mellom 

økingene for hver gang, det blir også 1 st mer i slutten av hver 

rad. Hekle i alt 8 rader med øking = i alt 156 st. Hekle ytterligere 

1 rad st og øk 5 st jevnt fordelt = i alt 161 st. Fortsett fram 

og tilbake med Heklemønster. Når arb måler ca 11 cm, slutt 

med 4. mønster-rad, deles det inn i for-, bakstykke og ermer 

(på 2. mønster-rad): 

Hekle de 2 første fm + 2 hele rapporter + fram til og med 

2 fm av neste rapport = forstykket, hopp over den siste 

fm av rapporten + 3 hele rapporter + fram til og med 

1 m av neste rapport = ene ermet, legg opp 12 lm under 

ermet, hekle de 2 siste fm av rapporten + 5 hele rapporter + 

fram til og med 2 fm av neste rapport = bakstykket, hopp over 

tilsvarende første erme, legg opp 12 lm under ermet, hekle 

raden ut = andre forstykket. Fortsett med for- og bakstykket, 

over de 12 lm under hvert erme hekles slik at mønsteret 

stemmer overens på begge sider. Hekle til oppgitt lengde, 

slutt med 4. rad. 

ERMER

Hekles fram og tilbake. La raden beg midt under ermet, hekle 

over de 12 lm under hvert erme ettersom det passer med 

mønsteret, se bilde under. Hekle til oppgitt ermelengde, slutt 

med 4. rad. 

MONTERING

Sy sammen ermene. 

KANTER

Fest tråden med 1 kjm nederst på høyre forstykke. Hekle 

fra rettsiden, * 3 lm, 1 fm i kanten *, gjenta fra * til *. Langs 

forkantene hoppes over passe antall rader slik at lm ligger 

paralellt med kanten, langs halskanten hoppes over 1 m. 

Sy knappene jevnt fordelt over delen i staver med jevne 

mellomrom. Lm fra kanten brukes til knapphull. 

BUKSE 

BAKSTYKKE

Legg opp 24 lm. Beg i 2. lm fra nålen og hekle 23 hst. Videre 

snus hver rad med 1 lm. Fortsett fram og tilbake med hst 

og øk 1 m i beg og slutten av hver rad 20 ganger = 63 hst. 

Fortsett uten øking. Etter 6 cm felles 1 m i beg og slutten 

av raden. Fell en gang til på samme måte etter 5 cm. Når 

buksen måler 12 cm fra siste utøking, hekles den høyere bak: 

Hekle kjm over de første 8 m, hekle hst til 8 m står igjen, snu, 

hekle kjm over 8 m, hekle kjm til 8 m står igjen før de 8 m med 

kjm. Klipp av tråden. 
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FORSTYKKET

Hekle langs oppleggskanten på 5 bakstykket 23 hst. Snu som før 

med 1 lm og hekle i alt 4 ½ cm. Øk videre 1 m i beg og slutten 

av hver rad 8 ganger = 39 hst. Legg opp 13 lm i beg av raden, 

beg i 2. lm fra nålen og hekle 12 hst + hst over de 39 m, klipp 

av en liten trådende og legg opp med denne 12 lm i slutten 

av raden, hekle 12 hst over disse = 63 hst. Fortsett med hst 

og fell i sidene som på bakstykket. Når sidekanten er like lang 

som på bakstykket, snu med 3 lm og hekle en rad st øverst både 

på for- og bakstykket til strikken. 

KANT RUNDT BENÅPNING

Hekle fra rettsiden en rad fm (ca 50 fm), snu med 1 lm og hekle 

en rad fm fra vr. 

RYSJER BAK

Hold buksen med øverste kant mot deg. Beg 1 m fra kanten 

ca 8 cm ned fra øverste kant, hekle langs en rad 61 fm, 

snu med 1 lm og hekle en rad fm tilbake. Snu, hekle 1. rad 

av heklemønsteret, men hopp over 1 m isteden for 2 m. Hekle 

en rysj til på samme måte ca 3 ½ cm nedenfor. Sy buksens 

sidesømmer, eller hekle den sammen fra vr med fm. 

LUE 

Beg midt bak. Legg opp 4 lm, sett sammen til en ring med 

1 kjm i 1. lm. 3 lm (= 1. st), videre 11 st rundt ringen = i alt 

12 st. Sett sammen med 1 kjm i den øverste av de 3 første lm. 

Videre settes alle omg sammen på denne måten og det hekles 

3 lm i beg av hver omg = 1. st. Snu arb, hekle 3 lm, videre 

2 st i hver st i bakre maskeledd = 24 st. Snu arb, hekle 3 lm, 

hekle st i bakre maskeledd og øk 12 m på omg ved å hekle 

veklselvis 2 st i en st, 1 st i en st = 36 st. Snu arb for hver omg 

og hekle videre på samme måte st i bakre maskeledd samtidig 

som det økes 12 st pr omg. Det blir 1 st mer mellom økingene 

for hver gang. Pass på å ikke øke på samme sted hele tiden. 

Øk til i alt 72 m. Hekle ytterligere en omg st samtidig som det 

økes 9 m ved å hekle 2 st i hver i hver 8. st omg rundt = 81 m. 

Fortsett fram og tilbake med Heklemønster til luen måler 

12-13 cm (eller ønsket lengde), slutt med 4. mønster-rad. Ikke 

klipp av tråden, fortsett langs nederste kant: Hekle 3 lm (= 1. st) 

videre hekles st langs hele kanten. Trekk silkebåndet gjennom 

straden vekselvis over og under 2 st. 

SOKKER 

Legg opp 37 lm. Beg i 2. lm fra nålen, hekle 36 hst. Snu med 

1 lm (snu alle videre rader med 1 lm), hekle 36 hst. Klipp 

av tråden. Hekle over de midterste 12 m 4 cm hst (= ca 9 rader). 

Klipp av tråden. Hekle 1 hst i hver hst + 9 hst langs hver side 

av midtfeltet = 54 hst. Hekle 3 rader hst over alle m. Videre 

felles for tå: Hekle 21 hst, hopp over 1 m, 10 hst, hopp over 

1 m, 21 hst. Neste rad hekles 21 hst, hopp over 1 m, 8 hst, hopp 

over 1 m, 21 hst. Fortsett med fellinger på samme måte til det 

er 2 m igjen på midtfeltet. Klipp av tråden. 

KANT ØVERST

Hekle fra retten langs oppleggskanten en rad st samtidig som 

det økes 5 m jevnt fordelt = 41 m. Hekle Heklemønster fram 

og tilbake 1. til 4. rad. Klipp av tråden. Damp lett over Mønsteret. 

Sy sokken sammen midt under og bak. Trekk silkebåndet 

gjennom raden med st, vekselvis over og under 2 st. 

TEPPE 

Legg opp 4 lm, sett sammen til en ring med 1 kjm i 1. lm. 3 lm (= 

1. st), videre 11 st rundt ringen = i alt 12 st. Sett sammen med 

1 kjm i den øverste av de 3 første lm. Videre settes alle omg 

sammen på denne måten og det hekles 3 lm i beg av hver omg 

= 1. st. Snu arb, hekle fra vr: 3 lm, videre 2 st i hver st i bakre 

maskeledd = 24 st. Snu arb, hekle fra r: 3 lm, hekle st i bakre 

maskeledd og øk 12 m på omg ved å hekle veklselvis 2 st i en st, 

1 st i en st = 36 st. Snu arb for hver omg og hekle videre 

på samme måte st i bakre maskeledd samtidig som det økes 

12 st pr omg. Det blir 1 st mer mellom økingene for hver gang. 

Pass på å ikke øke på samme sted hele tiden, da vil ikke teppet 

blir rundt men kantet. Når teppet måler ca 100 cm i diameter, 

hekles videre (det hekles fortsatt veklselvis fra hver side): 

1.omg: Snu med 1 lm, * 2 fm, hopp over 1 st, i neste st hekles: 

(1 st, 3 lm, 1 kjm, 3 lm, 1 st, 3 lm, 1 kjm, 3 lm, 1 st) = 1 st-gruppe, 

hopp over 1 st, 1 fm *, gjenta fra * til * omg rundt. Sett sammen 

med 1 kjm i første lm. 

2.omg: Snu med 1 lm, * 2 fm, 5 lm, 1 fm i den midterste st i st-

gruppen, 5 lm, 1 fm *, gjenta fra * til * omg rundt, sett sammen 

som 1. omg. 

3.omg: Snu med 3 lm + 3 lm (= 1 st + 3 lm), * 1 fm i fm i st-

gruppen, 3 lm, 3 st, 3 lm *, gjenta fra * til * omg rundt. Slutt siste 

gang med 2 st istedenfor 3, sett sammen med 1 kjm i den 3. 

av de 6 første lm. Hekle 1. til 3. omg en gang til.
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Garn brukt 
i denne oppskriften

BA BY ULL
100 % superwash merino 

  Australsk merinoull
Garnprodusent ITPGroup.no

BABY ULL er et 4-tråds superwash-

behandlet ullgarn spunnet av australske 

merinoull i den fineste fiberkvaliteten. 

Garnet er velkjent blant alle som kjenner 

Dales Baby-kataloger. Våre Baby-kata-

loger er blitt rene samleobjekter, og både 

garnet og design har en sterk posisjon 

blant strikkefolket. Men husk at du ikke 

bare kan strikke myke fine babyplagg. 

Baby Ull er supert til fine topper, jumpe-

re og kardigans til både voksne og barn. 

Baby Ull har to veiledende strikkefast-

heter avhengig av bruksområdet og 

hvilken type plagg du strikker. Husk at 

det er strikkefastheten som er oppgitt i 

oppskrift en du skal følge.

50 gram = ca 165 meter

3
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• Ullvugge 40 °C
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt

Vanlige forkortelser
• lm = luftm 

• kjm = kjedem  • fm = fastm 
• hst = halvstav • st = stav
• st-gruppe = stavgruppe

arb = arbeidet
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no

28

dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.noknitathome.no

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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