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2+2,5 2+2,5 10-132,56

Garn: BABY ULL 100 % merinoull, superwash merino, 

50 gram = ca 165 meter

Størrelser: 0-12 mnd

Forbruk: 8 nøster til hele settet i str 0-3 mnd 

Teppe 6 nøster

Design: Olaug Kleppe

Alternativt garn: PURE ECO BABY

ULRIK & ULRIKKE
HENTESETT 01

Modell 310/
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STRIKKEFASTHET 32 m glattstrikk eller mønster  
  A, B, C eller D = 10 cm. 28 m  
  rettstrikk (= riller)= 10 cm

  Teppe: 14 m Perlestrikk = 10 cm

Alternativt garn: PURE ECO BABY WOOL 

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

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, 
  p = pinne

Dobbel perlestrikk  1. og 2. omgang: Strikk 2 r, 
   2 vr omgangen rundt.
  3. og  4. omgang: Strikk 2 vr, 2 r 
  omgangen rundt.
  Gjenta 1. – 4. omgang.

© 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.

ULRIK & ULRIKKE HENTESETT

DESIGN Olaug Kleppe

STØRRELSER (0-3) 6 (12) mnd

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde (48) 52 (56) cm
Lengde (24) 27 (30) cm
Ermelengde (13) 17 (19) cm
Kort bukse
Overvidde ca (40) 44 (48) cm
Lengde uten seler (22) 24 (26) cm
Teppe  65 x 65 cm

FARGEFORSLAG
Alt I:
Pudder 4401
Alt II: 
Melert beige  3841
Teppe, krage: 
Ubleket hvit 0020 

GARNFORBRUK
Jakke (100) 150 (150) g
Kyse 50 g alle str
Lue 50 g alle str
Kort bukse (100) 150 (150) g
Sokker 50 g eller rester alle str
Krage 50 g alle str
Teppe 300 g

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 2 og 2,5.
  Heklenål nr 2,5 til kant på sokkene   
  og kant rundt kragen. 
  Teppe: p nr 6  
TILBEHØR 
Jakke 3 knapper
Kort bukse 3 trykknapper til lukning iskrittet   
  2 trykknapper til hver sele. 
  Evt 3 knapper til pynt i skrittet og  
  2 knapper til pynt på hver sele (Alt II).   
  Knappene på bildet kommer fra  
  Stoff & Stil.

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

JA KKE
I oppskriften er jakken forklart med bakstykke og to forstykker, 

men det er lik halsringning både framme og bak slik at den også 

kan brukes med knapping på ryggen.

FOR- OG BAKSTYKKE

Legg opp på p nr 2,5 (159) 171 (183) m. Strikk Mønster A fram 

og tilbake.

Fortsett fram og tilbake med Mønster B, forkantene strikkes 

i Mønster A som diag viser. Når arb måler (15) 17 (19) cm, deles 

det inn i for- og bakstykke: Strikk (40) 43 (46) m = ene forstykket, 

fell av de neste 2 m = under ene ermet, strikk (75) 81 (87) m = 

bakstykket, fell av de neste 2 m = under andre ermet, strikk 

de siste (40) 43 (46) m = andre forstykket. Strikk hver del ferdig 

for seg.

Bakstykket

Fortsett med mønster som før og fell for ermehull i hver side 

annen hver p (2,1) 2,1,1 (2,1,1,1) m = (69) 73 (77) m igjen. Fortsett 

uten felling. Når arb måler (6) 6,5 (7) cm fra delingen, felles 

de midterste (15) 17 (17) m for nakken. Strikk hver side  

for seg og fell videre ved nakkesiden annen hver p (3,2,1,1) 

3,2,1,1 (3,2,1,1,1) m = (20) 21 (22) m igjen til skulder. Når arb 

måler (9) 10 (11) cm fra delingen i sidene felles skulderm av.

Forstykke på knappesiden

Strikk og fell for ermehull i ene siden som på bakstykket = (37) 

39 (41) m igjen. Fortsett uten felling. Når arb måler (6) 6,5 (7) 

cm fra delingen, settes fokantm (= 5 m) på en tråd.

Videre felles ved halssiden annen hver p (4,3,2,2,1) 5,3,2,2,1, 

(5,3,2,1,1) m.

Fell av skulderm ved samme lengde som på bakstykket. Sett 

merker for knappene, den nederste ca 1 cm nedenfor delingen 

i sidene, den øverste skal være på halskanten og  

den siste midt mellom disse. Strikk det andre forstykket 

på samme måte, men med tilsvarende knapphull. Hvert 

knapphull er over 2 m og strikkes innenfor de 3 ytterste m.

ERMER

Legg opp på p nr 2,5 (37) 41 (43) m. Strikk Mønster A fram 

og tilbake. Fortsett fram og tilbake med Mønster B over alle 

m unntatt første og siste m som strikkes r både på retten 

og vrangen (= kantm). Øk 1 m i hver side innenfor kantm 

ca hver cm (10) 11 (13) ganger = i alt (57) 63 (69) m. Når ermet 

måler oppgitt lengde (slutt mønsteret som på for- og bakstykke 

før delingen i sidene) felles videre i beg av hver p (4,4,4,4,4) 

5,5,4,4,4 (5,5,5,5,4) m i hver side. Fell av de resterende (17) 

19 (21) m. Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene.

HALSKANT

Sett høyre forkantm over på p nr 2, strikk Mønster A over disse, 

strikk opp nye m videre rundt halsen ca 9 m pr 3 cm fram til 

andre forkanten (masketallet må være delelig med 2 m + 1 m), 

strikk Mønster A over den andre forkanten.

Fortsett med Mønster A over alle m, men på neste p (= retten) 

strikkes det siste knapphullet. Strikk i alt 6 p. Fell passe stramt 

av med r m.

Sy sammen ermene innenfor kantm.

Sy i ermene: Fest ermet midt på skuldersømmen og i erme-

hullets underkant. Beg ved skuldersømmen og sy hver side  
for seg.
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LUE
Legg opp på p nr 2 (90) 102 (114) m.

Strikk Mønster A rundt. Skift til p nr 2,5. Fortsett rundt med 

Mønster B til luen måler (10) 10,5 (11) cm. Herfra strikkes luen 

i glattstrikk samtidig som det felles i toppen: Strikk (13) 15 (17) r, 

2 r sammen omg rundt. Strikk 1 omg uten felling. Neste omg 

strikkes (12) 14 (16) r, 2 r sammen, strikk 1 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 

36 m (alle str) strikkes 2 r sammen omg rundt. Strikk 1 omg r, 

neste omg 2 r sammen. Klipp av tråden, trekk den gjennom 

restm og fest den godt.

KYSE
Legg opp på p nr 2 (83) 91 (99) m. Strikk fram og tilbake Mønster 

A som nede på jakken. Skift til p nr 2,5. Fortsett fram og tilbake 

med Mønster B til arb måler (12) 13 (14) cm, slutt med en p fra 

vrangen. Legg opp (7) 8 (9) m i beg av p = (90) 99 (108) m. 

Fortsett rundt med glattstrikk. På 2. omg felles det slik: Strikk 

(8) 9 (10) r, 2 r sammen omg rundt. Strikk 1 omg uten felling. 

Fortsett med fellinger annen hver omg, det blir 1 m mindre 

mellom fellingene for hver gang. Når det står igjen 18 m (alle 

str), strikkes 2 r sammen omg rundt. Klipp av tråden, trekk den 

gjennom restm og fest den godt.

Strikk opp fra retten langs nederste kant med p nr 2,5 ca 9 m  

pr 3 cm, masketallet må være delelig med 2 m + 1 m =  

1 p r fra retten. Strikk 3 p rettstrikk. På neste p strikkes en  

hullrad: 1 r, videre 1 kast, 2 r sammen p ut. Strikk ytterligere 

2 p rettstrikk. Fell av med r m.

Tvinn en snor av 4-dobbelt garn i passe lengde og trekk 

gjennom hullraden.

KORT BUKSE
Beg nederst og legg opp på rundp nr 2,5 (128) 140 (152) m. 

Strikk 1 r, 1 vr rundt (4) 5 (6) cm. Sett et merke i hver side med 

(64) 70 (76) m til hver del. Strikk 1 omg r. Neste omg økes (80) 

88 (96) m på følgende måte:

Strikk (12) 13 (14) r, * øk 1 m ved å løfte opp tverrtråden før neste 

m og strikk den vridd r, 1 r *, gjenta fra * til * i alt (40) 44 (48) 

ganger, strikk (12) 13 (14) r = forstykket med (104) 114 (124) m. 

Strikk på samme måte over bakstrykkets m = i alt (208) 228 

(248) m. Fortsett rundt med:

Mønster C til Alt I.

Glattstrikk til Alt II.

Når arb måler ca (18) 19,5 (21) cm målt fra midt på vrang-

borden, slutt mønsteret med en omg r, felles (80) 88 (96) m ved 

å strikke (12) 13 (14) r, så 2 r sammen (40) 44 (48) ganger, (12) 

13 (14) r = forstykket, strikk på samme måte over bakstykkets 

m. Strikk ytterligere 1 omg r samtidig som det felles 1 m ca midt 

på for- og bakstykket. Fortsett rundt med 1 r, 1 vr og strikk (4) 

4,5 (5) cm. Fell av med r og vr m. Brett vrangborden nederst 

dobbel mot vrangen og sy den til.

Sy 3 trykknapper i skrittet. Sy på 3 pynteknapper hvis ønsket (Alt 

II).

SELER

Legg opp på p nr 2,5 (17) 19 (21) m. Strikk 1 r, 1 vr fram og  

tilbake til selen måler ca (19) 21 (23) cm. Fell av. Sy selene til 

forstykket med passe mellomrom midt foran. Sy trykknapper 

på bakstykket og i enden av hver sele. Sy på pynteknapper 

på forstykket hvis ønsket (Alt II).

  = Kantmaske, strikkes r både på retten og vrangen
  = R på retten, vr på vrangen
  = Vr på retten, r på vrangen

gjenta

C
gjenta

A

B
gjenta

K
antm

aske

K
antm

aske
Forkant

Forkant

gjentaSOKKER
Beg midt bak og legg opp på p nr 2,5 (32) 36 (40) m. Strikk 

rettstrikk (riller) fram og tilbake. Når arb måler (9) 9,5 (10) cm, 

beg fellingen for tå: Strikk 2 r, 2 r sammen p ut. Strikk 3 p uten 
felling.

Neste p strikkes 1 r, 2 r sammen p ut. Strikk 1 p uten felling. Strikk 

2 r sammen p ut, 1 p uten felling. Klipp av tråden (la trådenden 

være så lang at du kan bruke den til å sy  
sammen oppå foten) trekk tråden gjennom restm.  

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 rille = 2 p r): *1 kjm i en rille, 3 lm, hopp over rille*, 
gjenta fra * til *.

Tvinn to faste snorer av 4 dobbelt garn og trekk dem gjennom 

heklekanten slik at knyttingen kommer midt foran (Alt II).

K R AGE
Legg opp på p nr 2,5 (122) 134 (146) m. Strikk 1 p r fra vrangen. 

Strikk Mønster D. Fortsett med glattstrikk til kragen måler 

ca (2,5) 2,5 (3) cm, slutt med en p vr fra vrangen. Neste 

p strikkes 2 r sammen p ut = (61) 67 (73) m igjen.  

Strikk 1 p r tilbake fra vrangen.

Strikk en hullrad = 1 r, videre 1 kast, 2 r sammen p ut.  

Strikk 1 p r fra vrangen.

Fell av fra retten med r m. Hekle fra rettsiden langs side-kantene 

og oppleggskanten: * 1 kjm i en maske/ pinne, 3 lm, hopp over 

2 masker/pinner*, gjenta fra * til *. Tvinn en snor av 4 dobbelt 

garn i passe lengde og trekk den gjennom hullraden.

TEPPE
Perlestrikk

1 r, * 1 vr, 1 r *, gjenta fra * til * p ut. Gjenta denne p hele tiden

Legg opp forholdsvis løst 91 m med dobbelt garn på p nr 6. 

Perlestrikk fram og tilbake, pass på å stramme tråden i beg 

av hver p slik at kantene blir pene og faste. Når teppet måler 

65 cm, fell passe stramt av med r m.

DIAGRAM D - KRAGE

gjenta

D

  = kantm, strikkes r både på retten og vrangen
  = r på retten, vr på vrangen
  = 2 r sammen
  = 1 kast
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Garn: BABY ULL 100 % merinoull, superwash merino, 

50 gram = ca 165 meter

Størrelser: 0-12 mnd

Forbruk: 6 nøster til hele settet i str. 0-3 mnd

Teppe 5 nøster

Design: Kari Haugen

Alternativt garn: PURE ECO BABY

THEO & THEA
HENTESETT2+2,5 2+2,5 7-94

02
Modell 310/
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STRIKKEFASTHET
Mønster jakke  30 m x 51 p = 10 x 10 cm
Glattstrikk 32 m x 40 p = 10 x 10 cm
Mønster teppe 22 m = 10 cm

Alternativt garn: PURE ECO BABY WOOL 

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

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, 
  p = pinne

© 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.

THEO & THEA HENTESETT

DESIGN Kari Haugen

STØRRELSER (0) 3-6 (12) mnd

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde (45) 51 (57) cm
Lengde ca (22) 26 (30) cm
Ermelegde ca (12) 15 (18) cm
Bukse
Vidde (41) 46 (51) cm
Benlengde (16)  19 (22) cm
Teppe 70 x 70 cm

FARGEFORSLAG
Alt I:
Kitt 2425
Alt II: 
Lys grå 5711
Teppe: 
Lys melert grå 0004

GARNFORBRUK
Jakke (100) 150 (150) g
Bukse (100) 150 (150) g
Lue 50 g alle størrelser
Sokker 50 g alle størrelser
Teppe 250 g

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 2 og 2,5
  Teppe: p nr 4

TILBEHØR
Jakke (3) 4 (5) knapper
Bukse 4 knapper
Silkebånd til sokker, teppe og eventuelt lue

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

MØNSTER
1. – 5. p: Strikk glattstrikk.
6. p (vrangen): Strikk r.
7. p: * 1 kast, 2 m r sammen *, gjenta *-*.
8. p (vrangen): Strikk r.
9. – 13. p: Som 1.- 5. p.
14. p: Som 6. p
15. p: * 2 m r sammen, 1 kast *, gjenta *-*.
16. p: Som 8.p.
Gjenta 1. – 16. p. 

JA KKE
FOR- OG BAKSTYKKE

Legg opp (140) 160 (180) m på p nr 2,5. Strikk fram og tilbake 

9 p r (= rillestrikk). Pass på å stramme tråden i beg av hver p. 

Strikk videre Mønster, men de 6 første og de 6 siste m skal 

strikkes r alle p (= rillestrikk). Strikk til arb måler ca (11) 13 (15) 

cm og siste p er som 8. eller 16. p i mønsteret. 

Lag på denne p et knapphull, på høyre side til jente eller 

på venstre side til gutt, ved å strikke (2 m r sammen, 1 dobbelt 

kast, 2 m vridd r sammen) innenfor den ytterste m. Strikk 1 p til 

hvor det doble kastet strikkes som 1 r, 1 vr samtidig som det 

felles slik: Strikk (33) 38 (43) m, fell 8 m, strikk (58) 68 (78) m, fell 

8 m, strikk (33) 38 (43) m. Legg arb til side og strikk ermene.

ERMER

Legg opp (34) 38 (42) m på p nr 2,5. Strikk fram og tilbake  

9 p r (= rillestrikk). Fortsett med Mønster. Første og siste  

m er kantmasker. De regnes ikke med i mønsteret. 

Øk 1 m først og sist på p hver cm (11) 12 (13) ganger  

= (56) 62 (68) m. Strikk til ermet måler ca (12) 15 (18) cm  

og siste p er som 8. eller 16. p i mønsteret. Strikk 1 p til hvor 

de 4 første og de 4 siste m felles = (48) 54 (60) m.  

Strikk et erme til på samme måte.

RUNDFELLING

Sett forstykke, erme, bakstykke, erme og forstykke inn på  

samme rundp = (220) 252 (284) m. Fortsett som før med 

Mønster og 6 m rettstrikk på hver side. Det skal lages (2) 3 (4) 

knapphull til. Avstanden mellom dem blir ca. (4) 2,5 (2,5) cm. 

Siste knapphull er på den rillestrikkete halskanten.

Første p (etter at delene ble satt inn på samme p) strikkes fra 

vrangen (= 2. p eller 10. p i mønsteret). Videre skal det felles til 

rundfelling på siste p i hver mønsterstripe i glattstrikk. Første 

felling kommer altså på 4. p etter at alle deler ble satt på samme 

rundp. Fell på denne p (12) 14 (14) m jevnt fordelt

= (208) 238 (270) m. NB: Unngå at fellingene kommer helt inntil 

stolpene i rillestrikk. Det bør være minst 3 m mellom stolpe 

og første/siste felling.

Neste glattstrikkstripe felles (32) 30 (29) m jevnt fordelt på siste 

p. Gjenta dette (3) 4 (5) ganger til. Det skal nå være (80) 88 (96) 

m igjen. Bytt til p nr 2. Strikk rettstrikk til det er 4 riller. Fell av. 

Sy sammen ermene. Sy i knappene.
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BUKSE
Beg nederst på det ene benet. Legg opp (48) 52 (56) m  

på p nr 2,5. Strikk r fram og tilbake (= rillestrikk) og lag 2 kapphull 

i den ene siden, det første etter (1) 1 (1) cm,  

det andre når arb måler (2) 3 (3) cm. Knapphull lages slik  

(i beg av p): Strikk 1 r, 2 m r sammen, 1 dobbelt kast, strikk 2 m

vridd r sammen, strikk ut p. Neste p strikkes det doble kastet 

som 1 r, 1 vr. Strikk til arb måler (3) 4 (4) cm og fell på siste p  

de 6 ytterste m i motsatt side av knapphullene = (42) 46 (50) m.

Videre skal det strikkes glattstrikk rundt. Omg skal beg midt 

på den rillestrikkede delen slik at knepningen kommer 

på utsiden av benet. 

Det blir altså (21) 23 (25) m på hver side av starten på første 

omg. Øk på denne omg (12) 12 (14) m jevnt fordelt = (54) 

58 (64) m. Videre økes 2 m på innsiden

av benet (1 m først og sist på omg) hver 3. omg (12) 15 (17) 

ganger = (78) 88 (98) m. Strikk til den glattstrikkede delen måler 

(13) 16 (19) cm. Strikk 1 omg til hvor de 2 første og de 2 siste 

m på omg felles av = (74) 84 (94) m.

Strikk det andre benet likedan, men knapphullene skal være 

på motsatt side.

Sett begge bena inn på samme rundp med økingene (og  

fellingene til slutt) mot hverandre = (148) 168 (188) m. Sett et  

merke midt foran og midt bak. Strikk 2 m vridd r sammen før  

merkemaskene og 2 m r sammen etter merkemaskene 

annenhver omg (4) 5 (6) ganger = (132) 148 (164) m. 

Fortsett uten å felle til til arb måler (13) 15 (18) cm fra skrittet. 

Sett et merke i hver side med (66) 74 (82) m til hver halvdel. 

NB: Kanten med knapphullene nederst på bena skal være 

på forstykket. Strikk buksa høyere bak slik: Strikk til det gjenstår 

6 m før sidemerket, snu og strikk til det gjenstår 6 m til det 

andre sidemerket.

Snu og strikk til 12 m før første sidemerke, snu og strikk til 

12 m før det andre merket. Fortsett slik med 6 m mer for hver 

gang til det er snudd (4) 5 (6) ganger til hver side. Bytt til p

nr 2. Strikk 1 r, 1 vr. Etter (2,5) 3 (3,5) cm lages en hullrad ved 

å strikke (2 r sammen, 1 kast) ut omg. Fortsett med 1 r, 1 vr til 

vrangborden måler (5) 6 (7) cm. Fell av. Sy igjen hullet mellom 

bena. Sy knapper i buksa. Tre et silkebånd gjennom hullraden 

i livet.

LUE
Strikkes fram og tilbake. Legg opp (94) 106 (118) m på p nr 2,5. 

Strikk 9 p r (= rillestrikk). Fortsett med Mønster. Første og siste 

m er kantmasker. De regnes ikke med i mønsteret. Strikk til arb 

måler ca (8) 10 (11) cm og siste p er 8. eller 16. p i mønsteret. 

Fell på denne p (4) 4 (6) m jevnt fordelt = (90) 102 (112) m. 

Fortsett med Mønster og fell på siste p i glattstrikkfeltene (5. 

p og 13. p i mønsteret) slik:

Str 0 mnd 

1. felling: Strikk 4. og 5. m r sammen ut p = 72 m.  

2. felling: Strikk 3. og 4. m r sammen ut p = 54 m.  

3. felling: Strikk 2. og 3. m r sammen ut p = 36 m.  

4. felling: Strikk 2 m r sammen ut p = 18 m. Strikk 2 vr sammen 

ut neste p = 9 m. Klipp av tråden, trekk den gjennom restm.

Str 3-6 mnd 

1.felling: Strikk 5. og 6. m r sammen ut p = 85 m.  

2. felling: Strikk 4. og 5. m r sammen ut p = 68 m.  

3. felling: Strikk 3. og 4. m r sammen ut p = 51 m.  

4. felling: Strikk 2. og 3. m r sammen ut p = 34 m.  

5. felling: Strikk 2 m r sammen ut p = 17 m.  

Strikk 1 vr og deretter 2 vr sammen ut neste p = 9 m.  

Klipp av tråden og trekk den gjennom restm.

Str 9-12 mnd 

1. felling: Strikk 6. og 7. m r sammen ut p = 96 m. 

2. felling: Strikk 5. og 6. m r sammen ut p = 80 m.

3. felling: Strikk 4. og 5. m r sammen ut p = 64 m.  

4. felling: Strikk 3. og 4. m r sammen ut p = 48 m.  

5. felling: Strikk 2. og 3. m r sammen ut p = 32 m.  

6. felling: Strikk 2 m r sammen ut p = 16 m. Strikk 2 vr sammen 

ut neste p = 8 m. Klipp av tråden og trekk den gjennom restm.

MONTERING

Sy sammen lua bak. Trekk forsiktig sammen i toppen og fest 

godt. Sy fast to silkebånd på innsiden av kanten av lua eller strikk 

to bånd til knyting slik: Legg opp 6 m på p nr 2,5. Strikk rillestrikk 

ca 35 cm. Fell av. Sy fast på innsiden av luen.

SOKKER
Strikkes fram og tilbake. Legg opp (42) 48 (54) 

m på p nr 2,5. Strikk 9 p r (= rillestrikk) og deretter 

16 p Mønster. Første og siste m er kantmasker og regnes 

ikke med i mønsteret. Resten av sokken strikkes i rillestrikk. 

Sett de første og de siste (16) 18 (20) m på en tråd. Strikk (3,5) 

4,5 (5,5) cm over de midterste (10) 12 (14) m. Sett så alle

m inn på p igjen og strikk opp (11) 14 (17) m på hver side 

av midtfeltet = (64) 76 (88) m. Strikk (2) 3 (3,5) cm over alle m. 

Fell av de første og de siste (27) 31 (36) m = (10) 14 (16) m igjen 

til såle. Strikk (6) 7 (8) cm over disse m. Strikk så 2 r sammen 

i beg av hver p til det er (6) 8 (10) m igjen. Fell av.

Sy sammen sokken. Tre et silkebånd gjennom hullraden.

TEPPE
Legg opp 154 m på p nr 4. Strikk 9 p r fram og tilbake  

(= rillestrikk). Pass på å stramme tråden i beg av hver p. Videre 

strikkes det Mønster, men strikk første og siste m i Mønster 

r på retten og vr på vrangen og Mønster over de midterste  

142 m, mens de 5 ytterste m i hver side strikkes r alle p  

(= rillestrikk). Strikk til arb måler ca 65 cm og siste p er 8. p eller 

16. p i mønsteret. Strikk 5 p glattstrikk (over de midterste 142 m) 

og deretter 9 p r (riller) over alle m. Fell av.

Sy fast 1 silkebånd med sytråd på hver side av øverste hullrad. 

Tre båndene inn mot midten og knyt en pen sløyfe.

Sy fast sløyfen med et par sting midt på.
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Garn: BABY ULL 100 % merinoull, 
superwash merino, 

50 gram = ca 165 meter

Størrelser: 44 CL-12 mnd

Forbruk: 6 nøster til hele settet i str. 0-3 mnd 

Teppe 5 nøster

Design: Kari Haugen

Alternativt garn: PURE ECO BABY

OLIVER & OLIVIA
HENTESETT2,5+3 4 2,5+3 1 10-14

03
Modell 310/
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OLIVER & OLIVIA HENTESETT

DESIGN Kari Haugen

STØRRELSER
Jakke og bukse (44-46) 48 CL (0-3) 6 (9) 12 mnd
Lue, 
hodeomkrets ca (23) 29 (34) 40 cm

MÅL
Jakke:
Overvidde (38) 43 (48) 53 (58) 63 cm
Lengde (21) 23 (25) 28 (31) 33 cm
Ermelengde (11) 12 (13) 15 (17) 19 cm 
Bukse:
Overvidde (35) 40 (44) 50 (55) 60 cm
Lengde (42) 47 (53) 58 (63) 69 cm 
Teppe 70 x 70 cm

FARGEFORSLAG 0017 Hvit

GARNFORBRUK
Jakke (100) 100 (100) 150 (150) 150 g
Bukse (100) 100 (150) 150 (200) 200 g
Lue 50 g alle str
Teppe 250 g

TILBEHØR Silkebånd til snorer til luen. 
  Silkebånd til lukkning på jakke + 
  1 liten trykknapp på innsiden til jakken
Bukse (10) 12 (12) 12 (14) 14 
  knapper

PINNEFORSLAG:
Jakke, bukse og lue: Pinne nr 2,5 og 3
Teppe: Pinne nr 4

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

STRIKKEFASTHET
Mønster  28 m x 44 p = 10 x 10 cm
Glattstrikk 28 m = 10 cm
Mønster teppe 22 m x 33p = 10 x 10 cm

Alternativt garn: PURE ECO BABY WOOL 

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

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, 
  p = pinne

© 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.

JAKKE 

FOR - OG BAKSTYKKE:

Legg opp på p nr 3 (145) 163 (181) 199 (217) 235 m. Strikk fram 

og tilbake Mønster B som angitt for valgt størrelse. I str (9) 

12 mnd skal det i tillegg strikkes (5) 10 p Mønster A over alle m. 

Sett en merketråd i hver side med (46) 51 (57) 62 (68) 73 m til 

hvert forstykke og (53) 61 (67) 75 (81) 89 m til bakstykket. 

La trådene følge med oppover. Fortsett med Mønster A over 

alle m og fell til skrå forkanter slik: Fell 1 m i hver side annenhver 

p (31) 33 (37) 39 (43) 45 ganger. Fellingene gjøres innenfor den 

ytterste m i hver side, først på p strikkes (ta 1 m løs av, strikk 1 m, 

trekk den løse m over), sist på p strikkes 2 m sammen. NB: Når 

arb måler (14,5) 16 (17) 19 (21) 22 cm, skal for - og bakstykke 

videre strikkes hver for seg. 

FORSTYKKER

Fortsett med fellinger til skrå forkanter og strikk rett opp i den 

andre siden. Når alle fellinger gjort, skal det være (15) 18 (20) 

23 (25) 28 m igjen. Fortsett uten å felle til ermehullet måler (6) 

7 (8) 9 (10) 11 cm. Fell av.  

BAKSTYKKE:

Strikk rett opp til bakstykket er like langt som forstykket. Fell 

av alle m. 

ERMER

Legg opp (32) 34 (36) 40 (42) 44 m på p nr 3. Strikk Mønster 

A fram og tilbake. Øk 1 m i hver side hver 2 cm (4) 5 (6) 7 (8) 

9 ganger = (40) 44 (48) 54 (58) 62 m. Strikk til ermet måler (11) 

12 (13) 15 (17) 19 cm. Fell av. Strikk et erme til på samme måte.  

Sy sammen på skuldrene.

HALS - OG FORKANTER

Strikk opp m fra retten med p nr 2,5 ca 14 m pr 5 cm langs 

forkanter og halskanten. Strikk 3 p r (= rillestrikk). Fell av.

Broder kjedesting rundt hjertene, se side 6. 

Sy sammen ermene og sy dem i jakken. Fest midt på ermet midt 

på skulderen og sy hver side for seg.

Sy to silkebånd i jakken, et i det ene hjørnet, der halsfellingen 

begynner, og et i siden. Sy en liten trykknapp på venstre side som 

festes på innsiden.

BUKSE
Begynn nederst på det ene benet. (Foten strikkes til slutt.) Legg 

opp (42) 46 (50) 54 (56) 60 m og strikk glattstrikk rundt. Øk 2 m på 

innsiden av benet hver 3. omg (11) 13 (16) 18 (21) 23 ganger = (64) 

72 (82) 90 (98) 106 m. Strikk til benet måler (12) 13 (15) 17 (19) 21 

cm. Strikk det andre benet likedan.

Sett begge bena inn på en rundp med økingene mot hverandre = 

(128) 144 (164) 180 (196) 212 m. Strikk 2 omg. Sett et merke ved 2 

m midt foran og 2 m midt bak (= merkem). Neste omg felles slik: 

Strikk 2 m vridd r sammen før merkem og 2 m r sammen etter 

merkem. Gjenta disse fellingene annenhver omg til det er felt (3) 

3 (4) 4 (4) 4 ganger = (116) 132 (148) 164 (180) 196 m. Fortsett 

med glattstrikk rundt til arb måler (13) 14 (15) 16 (17) 18 cm fra 

skrittet. Videre skal for - og bakstykke strikkes hver for seg, fram 

og tilbake, med like mange m til hver halvdel = (58) 66 (74) 82 

(90) 98 m.

FORSTYKKE

Strikk glattstrikk til arb fra skrittet måler (21) 23 (25) 27 (29) 

31 cm. Fell (8) 9 (10) 11 (12) 13 m jevnt fordelt = (50) 57 (64) 

71 (78) 85 m. Videre strikkes Mønster A. Etter (1) 1,5 (2) 2 (2,5) 

3 cm skal det felles til ermehull. Fell annenhver p i hver side 

(3,2,1) 4,2,1,1 (4,2,2,1,1) 4,2,2,1,1,1 (6,2,2,1,1,1) 7,2,2,1,1,1,1 m. NB: 

Når ermehullet, målt rett opp, måler (3) 3 (3) 3 (4) 4 cm, skal 

de midterste (14) 15 (16) 19 (20) 21 m felles. Strikk hver side 

for seg og fell til halsen annenhver p (2,2,1,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1,) 

2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1 m. 
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Strikk til ermehullet målt rett opp måler (7) 8 (9) 10 (10,5) 11 cm. 

Sett de siste (6) 7 (8) 8 (9) 10 m på en tråd.

BAKSTYKKE

Strikk som forstykket til p før det skal felles jevnt fordelt før 

Mønster A. Strikk buksa høyere bak slik: Strikk til det står 

7 m igjen på p, snu og strikk til 7 m står igjen på den andre siden, 

snu og strikk til 14 m står igjen, snu og strikk til 14 m står igjen. 

Fortsett slik (med 7 m mer for hver gang) til det er snudd (3) 3 (4) 

4 (5) 5 ganger i hver side. Strikk 1 p over alle m hvor det felles 

(8) 9 (10) 11 (12) 13 m jevnt fordelt = (50) 57 (64) 71 (78) 85 m. 

Strikk Mønster A og fell etter (1) 1,5 (2) 2 (2,5) 3 cm til ermehull 

som på forstykket. Når ermehullet er (2) 2 (2) 2 (2,5) 3 cm kortere 

enn ermehullet på forstykket, skal det felles til nakken. Fell først 

de midterste (20) 21 (22) 27 (28) 29 m. Strikk hver side for seg 

og fell videre til nakken annenhver p 2,1 m. Strikk til ermehullet 

er like langt som på forstykket. Sett de siste (6) 7 (8) 8 (9) 

10 m på en tråd.

KANTER RUNDT ERMEHULLENE (LIKEDAN PÅ FOR - 

OG BAKSTYKKET)

Strikk opp m fra retten med p nr 2,5 ca 14 m pr 5 cm. Strikk 1 p r 

fra vrangen. Fell av.

HALSKANT (LIKEDAN PÅ FOR - OG BAKSTYKKET)

Strikkes som kanter rundt ermehullene.

SKULDERKANTER PÅ FORSTYKKET

Flytt m fra tråden over på en p nr 2,5. Strikk i tillegg opp 1 - 2 m på 

hver side av disse. Strikk 5 p r (første p fra vrangen) og lag på 2. p 2 

knapphull. Knapphull lages ved å felle 2 m. På neste p legges det 

opp 2 nye m over de felte.

SKULDERKANTER PÅ BAKSTYKKET

Lages som til forstykket men uten knapphull. Sy i knapper.

KNAPPESTOLPER I SIDENE PÅ FORSTYKKET

Strikk opp m som rundt ermehullene.

Strikk 5 p rillestrikk og lag på 2. p (3) 4 (4) 4 (5) 5 knapphull jevnt 

fordelt, det øverste ca 1 cm fra ermehullskanten og det nederste 

ca 2 cm fra enden av splitten. Knapphull lages ved å felle 2 m. 

Neste p legges det opp 2 nye m over de felte. Fell av etter 5 p 

rillestrikk.

KANTER I SIDENE PÅ BAKSTYKKET:

Strikk opp m som på forstykket. Strikk 1 p r. Fell av. Sy fast 

knappene innenfor kanten.

FOT

Strikk opp (36) 40 (44) 46 (48) 52 m jevnt fordelt 

på p nr 2,5 langs opplegget nederst på det ene benet. Omg 

skal begynne midt bak. Strikk 1 r, 1 vr rundt (1,5) 1,5 (2) 2 (2) 

2 cm. Øk på siste omg (0) 0 (0) 1 (1) 0 m = (36) 40 (44) 47 (49) 

52 m. Resten av foten strikkes fram og tilbake i Mønster A. Sett 

de ytterste (14) 15 (17) 18 (19) 20 m på hver side på en tråd. Strikk 

(3) 3,5 (4) 4,5 (5) 5,5 cm over de midterste (8) 10 (10) 11 (11) 

12 m. Flytt m som står på en tråd over på 2 p og strikk opp (9) 

10 (12) 14 (15) 16 m på hver side av midtfeltet = (54) 60 (68) 

75 (79) 84 m. Strikk (1,5) 1,5 (2) 2,5 (3) 3,5 cm over alle m. Fell 

av de første og de siste (23) 25 (29) 31 (32) 34 m = (8) 10 (10) 

13 (15) 16 m igjen til såle. Strikk ca. (4,5) 5 (6) 7 (7,5) 8 cm over 

disse m. Strikk så 2 m sammen i begynnelsen av hver p til det 

er (4) 6 (6) 7 (9) 10 m igjen. Fell av. Sy sammen foten.

LUE 
Legg opp (64) 80 (96) 112 m på p nr 2,5. Strikk Mønster 

C fram og tilbake og deretter 1 p vr (fra retten) til brettekant. 

Sy sammen arbeidet til en ring. Strikk videre glattstrikk rundt. 

Pass på at rettsiden kommer ut når kanten brettes opp. Når 

det er strikket (6,5) 8 (9,5) 11 cm glattstrikk, begynner fellingen: 

Strikk *2 r sammen (6) 8 (10) 12 m r*, gjenta *-* ut omg. Strikk 

1 omg uten å felle. Neste omg felles slik: Strikk *2 r sammen (5) 

7 (9) 10 m r, gjenta *-* ut omg. Fortsett å felle slik annenhver 

omg, med 1 m mindre mellom fellingene for hver gang, til det 

er 16 m igjen. Strikk 1 omg r og deretter 2 m r sammen til det 

er 6 m igjen. Fordel disse m på 3 p og strikk en 1,5 cm lang ”stilk”. 

Trekk en tråd gjennom m, stram forsiktig og fest godt.

Broder kjedesting rundt hjertene, se side 11. Sy fast silkebånd, til 

knyting, på innsiden av luen.

TEPPE
Legg opp 155 m på p nr 4 og strikk fram og tilbake 33 p Mønster 

A. Strikk videre Mønster D. Pass på å stramme tråden 

i begynnelsen av hver p slik at kantene blir pene. Avslutt med 

å strikke 33 p Mønster A. Fell av.

Damp teppet og strekk det i fasong. Broder kjedesting rundt 

hjertene, se side 22. 

DIAGRAM A, B, C

Mønster B (0−3) 6 (9) 12 mnd

Mønster C 

gjentagjenta

gj
en

ta

gjenta

Mønster A  

Mønster B (44−46) 48 CL

gjentaAvslutt

Avslutt

Begynn 44−46 CL
Begynn 48 CL

Avslutt 44−46 CL

Avslutt 48 CL

Begynn 0−3 mnd

Begynn (6) 9 (12) mnd

Avslutt (0−3) 6 (9) 12 mnd

  = r på retten, vr på vrangen
  = vr på retten, r på vrangen
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DIAGRAM D

Strikkes 1 gangStrikkes 4 gangerStrikkes 1 gang
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Mønster D 

  = r på retten, vr på vrangen
  = vr på retten, r på vrangen
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Kjedesting til modell nr 31003
Stinget består av små løkker som på rettsiden danner en kjede. Nålen stikkes opp i det øverste 
punktet og tråden legges i en slynge mot venstre. Nålen stikkes deretter ned inntil oppstik-
kspunktet og opp igjen litt lenger ned med tråden under nålspissen.  

Garn: BABY ULL 100 % merinoull, superwash merino, 

50 gram = ca 165 meter

Størrelser: 0-12 mnd

Forbruk: 5 nøster til hele settet i str. 3 mnd

Teppe 5 nøster

Design: Kari Haugen

Alternativt garn: PURE ECO BABY

AMALIE
HENTESETT2,5+3 7-112,52,5+3+3,5

04
Modell 310/

KJEDESTING

Stinget består av små løkker som på rettsiden danner en kjede. 

Nålen stikkes opp i det øverste punktet og tråden legges 

i en slynge mot venstre. Nålen stikkes deretter ned inntil 

oppstikkspunktet og opp igjen litt lenger ned med tråden

under nålspissen. 
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AMALIE HENTESETT

DESIGN Kari Haugen

STØRRELSER 
Kjole (0) 3 (6) 9 (12) mnd
Lue og sko (0-3) 6-9 (12) mnd

PLAGGETS MÅL
Kjole
Overvidde (40) 44 (48) 52 (57) cm
Lengde ca (29) 33 (37) 41 (45) cm
Ermelegde ca (14) 15 (16) 18 (20) cm
Teppe ca 75 x 75 cm

FARGEFORSLAG
Støvrosa 4202

GARNFORBRUK
Kjole (150) 200 (200) 250 (250) g 
Lue og sko (50) 50    (100) g 
Teppe 250 g

PINNEFORSLAG  Stor rundp nr 2,5, 3 og 3,5
  Strømpep nr 2,5 og 3
  Heklenål nr 2,5

TILBEHØR
Kjole (7) 8 (9) 10 (11) knapper
  + evt silkebånd til pyntesløyfe
Sko Silkebånd til knyting

STRIKKEFASTHET
Kjole, lue  
og strømper 26 m mønster, 28 m glattstrikk = 10 cm
Teppe 24 m mønster/glattstrikk = 10 cm

Alternativt garn: PURE ECO BABY WOOL 

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

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, 
  p = pinne

© 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.

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

K JOLE
Kjolen har knepning bak.

FOR- OG BAKSTYKKE

Strikkes fram og tilbake.

Legg opp litt løst på p nr 3 (225) 249 (273) 297 (321) m. 

De ytterste 4 m i hver side skal strikkes i rillestrikk (r alle p). 

Resten strikkes i mønster. NB: Første p strikkes fra vrangen. Pass 

på å stramme tråden i beg av hver p. Etter 3 cm skal det lages 

et knapphull i den ene siden. Knapphull lages slik:  

Strikk 2. og 3. m r sammen og lag deretter 1 kast. Fortsett å lage 

et knapphull slik hver 3,5 cm. Når arb måler (22) 25 (28) 31 (34) 

cm og siste p er fra vrangen, skal det rynkes. Rynkingen gjøres 

ved å strikke 2 m r sammen i hele mønsteret. Det blir 1 m igjen 

(antall m ikke delelig med tallet 2) og det skal ikke felles 

i de 4 m i hver side. Det skal nå være til sammen (117) 129 (141) 

153 (165) m. Strikk 1 omg vr fra vrangen. Neste p skal det felles til 

ermehull: Strikk (27) 30 (33) 36 (39) m, fell 8 m, strikk (47) 53 (59) 

65 (71) m, fell 8, strikk (27) 30 (33) 36 (39) m. Legg arb til side 

mens ermene strikkes.

ERMER

Legg opp (30) 32 (34) 36 (38) m på p nr 2,5. Strikk 5 p r  

(= rillestrikk) fram og tilbake. Bytt til strømpep nr 3 og strikk 

videre glattstrikk rundt. Øk 2 m midt under ermet hver 1,5 cm (7) 

8 (9) 10 (11) ganger = (44) 48 (52) 56 (60) m. Fortsett uten å øke 

til ermet måler (14) 15 (16) 18 (20) cm. Strikk 1 omg til hvor det 

felles 8 m midt under ermet = (36) 40 (44) 48 (52) m igjen. Strikk 

et erme til på samme måte.

SAMMENSTRIKKING MED RAGLAN

Sett bakstykke + ene erme + forstykke + andre erme + 

bakstykke inn på samme p = (173) 193 (213) 233 (253) m.   

Beg med en p fra vrangen og fortsett med glattstrikk, rillestrikk 

og knapphull som før. Sett en merketråd i 2 m der hvor delene 

møtes (1 m fra hver del). Disse 2 m skal strikkes r alle p (= 

rillestrikk). På 4. p (retten) begynner fellingen: Strikk til 2 m før 

første merketråd, ta 1 m løs av, strikk neste m r og trekk den 

løse m over, strikk 2 m rillestrikk og deretter de 2 påfølgende 

m r sammen. Gjør likedan ved de andre tre merketrådene = 

8 m felt i løpet av 1 p. Gjenta denne fellingen annenhver p til det 

er felt (11) 12 (13) 14 (15) ganger. Sett (11) 13 (15) 17 (19) m midt 

foran på en tråd. Videre strikkes hver side for seg. Fell til halsen 

midt foran (samtidig som det fortsatt felles til raglan) annenhver 

p 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og deretter 1 m til halsfellingen møter 

raglanfellingen.  

Strikk 1 p fra vrangen til slutt og la m stå på p.

HALSKANT

Flytt alle m (også de som ble satt på en tråd) over på en  

p nr 2,5. Første p strikkes fra retten. Der hvor det ble felt 

m til halsen, skal det strikkes opp ca 5 m pr 2 cm. Strikk fram 

og tilbake r alle p (= rillestrikk). Etter 0,5 cm skal det lages 

et knapphull. Strikk til kanten måler 1,5 cm. Fell av passe stramt.

 

MONTERING 

Sy sammen ermekantene og hullene under ermene. 

Sy i knapper og sy eventuelt en liten silkesløyfe foran på kjolen.   

 

 

LUE
Strikkes fram og tilbake.

Legg opp (79) 85 (91) m litt løst på p nr 3. Strikk mønster til arb 

måler (10) 11 (12) cm og siste p er fra vrangen. Videre strikkes 

glattstrikk. Fell på første p slik: *(11) 12 (13) r, 2 r sammen*, gjenta 

* - * og avslutt med 1 r. Strikk 1 p uten felling. Neste p felles slik: 

*(10) 11 (12) r, 2 r sammen*, gjenta * - * og avslutt med 1 r. Strikk 

1 p uten felling. Fell videre på samme måte annenhver p. Det blir 

1 m mindre mellom fellingene for hver gang. Når 37 m gjenstår, 

skal det strikkes 2 r sammen ut p (og avslutt med 1 r) = 19 m. 

Strikk 1 p uten å felle.  

Gjenta deretter siste felling = 10 m igjen. Klipp av tråden 

og trekk den gjennom restm uten å stramme til. Sy sammen lua. 

Stram forsiktig tråden i toppen og fest godt. 
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DIAGRAM
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Kjole og lue

Strikkes
1 gang

Strikkes
2 ganger

Strikkes
1 gang

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

SKO 
Strikkes fram og tilbake r alle p (= rillestrikk.)

Beg midt bak med sålen. Legg opp på p nr 2,5 (6) 8 (10) m. Strikk 

fram og tilbake og øk 1 m i beg av hver p til det er (8) 12 (14) m. 

Strikk til arb måler (7) 8 (9) cm. Strikk opp (23) 27 (30) m langs 

hver sidekant = (54) 66 (74) m. Strikk (2,5) 3 (3,5) cm over disse 

m. Klipp av tråden. Strikk over de midterste  

(8) 12 (14) m slik: Ta med 1 m fra sidestykkene på slutten av hver 

p og strikk den sammen med siste m på p. Gjør dette (8) 12 (14) 

ganger i hver side. Fell av. Sy sammen skoen. 

Hekle en picot-kant rundt åpningen slik: *1 kjm, 3 lm, 1 kjm 

i samme m, 1 fm i neste m*, gjenta *-*. 

Tre et silkebånd under kanten på hver side.

TEPPE
Strikkes fram og tilbake.

Legg opp 179 m litt løst på p nr 3,5. Strikk 1 p r fra vrangen 

og deretter Mønster A som angitt. Fortsett med Mønster B til arb 

måler ca 64 cm. Avslutt med en hel rapport.  

Strikk så Mønster C og avslutt med 1 p r fra vrangen. Fell av.

NB: Det er viktig at tråden strammes i begynnelsen og slutten 

av p for å få pene kanter.

SLIK TAR DU VARE PÅ ULLPLAGGENE

Vask

Moderne vaskemaskiner med ullprogram, også kalt ullvugge, vasker mer skånsomt enn håndvask. Det 

viser forsøk gjort ved SIFO – Statens Institutt for Forbruksforskning. Enten man sverger til hånd- eller

maskinvask avhenger resultatet både av kvaliteten på maskinen og teknikken til håndvaskeren.

Riktig vask er derfor viktigere enn om du vasker for hånd eller i maskin.

HUSK! Ta alltid vare på banderolen med vaskeanvisning og garnfakta.

 Slik vasker du i maskin

 • Følg vaskeanvisningen på banderolen. 

 • Vask på ullprogram / ullvugge og følg anbefalt temperatur. 

 • Bruk vaskemiddel for ull/silke. Følg doseringen på flasken.

 • Vask kun 1-2 kilo tøy av gangen.

 • Strekk og klapp plagget lett i riktig form etter vask, 

  og la det gjerne ligge og tørke.

Slik vasker du for hånd

 • Bruk rikelig med vann og følg temperaturen som er oppgitt på banderolen.

 • Bruk vaskemiddel for ull/silke. Følg doseringen på flasken, 

  og rør det ut i vannet før plagget legges i.

 • Beveg vaskevannet, og la vannet strømme gjennom plagget. 

  IKKE klem, vri eller gnikk! 

 • Skyll i rikelig med vann til det er klart og uten såperester. 

  Husk samme temperatur på vaskevannet og skyllevannet.

 • Sentrifuger lett. Stopp når vannstrømmen stopper.

 • Strekk og klapp plagget lett i riktig form etter vask, og la det 

  gjerne ligge og tørke.

Tips & råd uansett vaskemetode

 • Ull har selvrensende effekt. Ofte er det nok å lufte og/eller fjerne flekker.

 • Legg ALDRI strikkeplagg i bløt.

 • Bruk ALLTID vaskemidler for ull/silke. 

 • Strikker du med økologisk garn, bør du bruke et økologisk 

  vaskemiddel for ull/silke.

 • Unngå skyllemidler til alle strikkeplagg.

 • Bruk ALDRI skyllemidler til superwashbehandler ull.

 • Bruk ALDRI skyllemidler til garn med alpakkafiber.

 • Bruk ALDRI tørketrommel.

 • Bruk ALDRI vaskemidler med enzymer eller blekemidler.

 • Bruk ALDRI klorholdige blekemidler eller midler med alkalisk/basisk pH.

 • Unngå å vaske et plagg med flekker du er usikker på. Etter vask er det

  vanskeligere å fjerne dem. Da er det tryggest å få plagget flekkrenset    

  hos et renseri. Husk å oppgi fiberinnholdet i plagget.
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34 + 7

Garn: BABY ULL 100 % merinoull, 
superwash merino, 

50 gram = ca 165 meter

Størrelser: 0-12 mnd

Forbruk: 

Alt I 

4 nøster til hele settet i str. 0-3 mnd

Teppe 8 nøster

Alt II

5 nøster til hele settet i str. 0-3 mnd

Teppe 6 nøster

Design: Olaug Kleppe

Alternativt garn: PURE ECO BABY

EMIL & EMILIE
HENTESETT

05
Modell 310/
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MØNSTER:
*Snu med 2 lm, hekle 1 hst i mellomrommet mellom 2 hst 
raden ut*, gjenta denne raden hele tiden.

HEKLEKANT:
*1 fm i en m, hopp over 1 m, i neste maske hekles (1 st, 3 lm,  
1 fm, 3 lm, 1 st, 3 lm, 1 fm, 3 lm, 1 st) hopp over 1 m, 1 fm i 
neste m*, gjenta fra *-*.

Alternativt garn: PURE ECO BABY WOOL 

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

FORKORTELSER kjm = kjedem, fm = fastm, 
  hst = halvstav, st = stav,
  dbst = dobbelstav
  krepsem = krepsemasker

© 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.

EMIL & EMILIE HENTESETT

DESIGN Olaug Kleppe

STØRRELSER (0-3) 6 (12) mnd

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde (48) 53 (57) cm
Lengde 
uten heklekant ca (23) 27 (30) cm
Ermelegde ca (13) 17 (19) cm
Vognteppe til alt I: 66 x 74 cm
Teppe til alt II: 80 x 80 cm

FARGEFORSLAG
Alt I:

Frg 1 Støvrosa  4202
Frg 2 Hvit 0017
Frg 3 Lys oliven  2231
Alt II:
Frg 1 Melert lys grå 0004
Frg 2 Hvit 0017

GARNFORBRUK
Alt I:
Jakke, frg 1: (100) 150 (150) g 
Lue, frg 1: 50 g alle størrelser 
Sokker, frg 1: 50 g eller rester alle størrelser 
Vognteppe:
Frg 1: 150 g
Frg 2:  150 g
Frg 3: 100 g 

Alt II:
Jakke 
Frg 1: (100) 150 (150) g
Frg 2: 50 g alle størrelser
Lue:
Frg 1: 50 g alle størrelser 
Frg 2:  Rester
Sokker:
Frg 1: 50 g eller rester alle størrelser 
Frg 2: Rester
Teppe:
Frg 2:  300 g

VEILEDENDE HEKLENÅL Nr 4 og 7

TILBEHØR
Jakke 3 knapper
Sokker Silkebånd 10 mm i passe lengde

HEKLEFASTHET
Jakke, lue og sokker: 19 m mønster = 10 cm
Vognteppe til alt I: 1 rute = 8 x 8 cm
Teppe til alt II: 12 m mønster = 10 cm

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

JA KKE
BAK- OG FORSTYKKER (hekles i ett stykke)

Beg nederst på bakstykket og legg forholdsvis løst opp med frg 

1 og heklenål nr 4 (47) 51 (55) lm. Beg i 3. lm fra nålen (de 2 første 

lm erstatter 1. hst) hekle (45) 49 (53) hst = i alt (46) 50 (54) hst. 

Fortsett fram og tilbake med mønster. Når arb måler (22) 26 (29) 

cm, la de midterste (14) 16 (18) hst stå igjen til nakken = (16) 17 (18) 

hst på hver side. Hekle hver side ferdig for seg.

Fortsett med mønster som før. Etter ca 1 cm, sett et merke  

= midt på skulder/hel lengde. Fortsett nedover forstykket. Etter 

ca 2 cm økes 1 hst ved halssiden innenfor 1 hst hver rad ved 

å hekle 2 hst i samme mellomrom. Øk i alt (7) 8 (9) ganger = 

i alt (23) 25 (27) hst. Fortsett uten øking til forstykket er like langt 

som bakstykket.

ERMER

Beg nederst og legg forholdsvis løst opp med heklenål 

nr 4 og frg 1 (24) 26 (28) lm. Beg i 3. lm fra nålen (de 2 første 

lm erstatter 1. hst) hekle (22) 24 (26) hst = i alt (23) 25 (27) 

hst. Fortsett med mønster fram og tilbake og øk 1 hst i beg 

og slutten av raden innenfor første og siste hst ca hver (1,5) 2 (2) 

cm (6) 7 (8) ganger = i alt (35) 39 (43) hst. Fortsett til oppgitt eller 

passe ermelengde.

MONTERING

Mål ca (9) 10 (11) cm ned til hver side fra merket midt 

på skulderen = ermehull. Fest midt på ermet midt på skulderen 

og sy i ermene kant i kant.

Hekle fra rettsiden nederst på ermene med frg 1 en rad fm. 

NB! Til jente pass på at masketallet er delelig med 5 m.  

Hekle så fra retten:  

Til jente, alt I Med frg 1 en heklekant.

Til gutt, alt II Med frg 2 en rad krepsem (= fm som hekles fra 

venstre mot høyre).

Sy erme- og sidesømmer kant i kant. Hekle langs alle 

kanter med frg 1 en rad fm fra rettsiden. NB! Til jente pass 

på at masketallet langs nederste kant og rundt halsen er delelig 

med 5 m. Sett merker til knappene, venstre side jente og høyre 

side gutt. Hekle så fra retten:

Til jente, alt I Med frg 1 en heklekant langs nederste kant 

og rundt halsen, og krepsm langs forkantene samtidig som det 

hekles knapphull ved å hekle ca 3-4 lm og hoppe over ca 2-3 m.

Til gutt, alt II Med frg 2 krepsem langs alle kanter.

LUE
Beg øverst i toppen og legg opp 4 lm til alle str med heklenål 

nr 4. Sett sammen til en ring med 1 kjm i første lm. Hekle 

6 fm rundt ringen. Neste omg hekles 2 hst i hver fm = 12 hst.  

Sett et merke ved omg beg, fortsett rundt med mønster 

men det skal ikke snus med 2 lm, det skal hekles rundt 

og rundt hele tiden. Øk samtidig 6 m hver omg slik: Neste omg 

1 hst, 2 hst i neste mellomrom. Neste omg 2 hst, 2 hst i neste 

mellomrom. Øk videre på samme måte hver omg, det blir 1 hst 

mer mellom økingene for hver gang. Øk til i alt (66) 72 (78) 

hst. Fortsett rundt med mønster som før, men uten øking til 

luen måler ca (10) 11 (12) cm (eller ønsket lengde) fra siste omg 

med øking. Hekle så 1 omg fm med frg 1. Til jente reguleres 

masketallet slik at det er delelig med 5 m. Hekle så:

Til jente, alt I: Med frg 1 en heklekant.

Til gutt, alt II: Med frg 2 en omg krepsem.
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SOKKER
Beg fra tåen og legg opp 4 lm med frg 1 til alle str med heklenål 

nr 4. Sett sammen til en ring med 1 kjm i første lm. 

Hekle 6 fm rundt ringen. Neste omg hekles 2 hst i hver fm 

= 12 hst. Sett et merke ved omg beg, fortsett rundt med

mønster men det skal ikke snus med 2 lm, det skal hekles 

rundt og rundt hele tiden. Øk samtidig 6 m hver omg

slik: Neste omg 1 hst, 2 hst i neste mellomrom. Neste omg 

2 hst, 2 hst i neste mellomrom = i alt 24 m. Fortsett rundt uten 

øking til arb måler (4,5) 5 (5,5) cm, slutt siste omg med 1 kjm 

i første m på omg. Del arb her, fortsett fram og tilbake med 

mønster og snu hver rad med 2 lm. Hekle til sokken måler ca (9) 

10 (11) cm eller ønsket lengde. Sy sammen midt bak kant i kant. 

Hekle så: 1 omg fm med frg 1. Til jente reguleres masketallet slik 

at det er delelig med 5 m. Hekle så:

Til jente, alt I: 1 omg fm med frg 1. Reguler masketallet slik 

at det er delelig med 5 m. Hekle en heklekant. 

Til gutt, alt II: Med frg 1 *3 lm, 1 kjm (kjm hekles i hver rad) *, 
gjenta fra * til *.

VOGNTEPPE, TIL ALT I

HEKLEFORKLARING:

1 uferdig dbst hekles slik: 2 kast på nålen, stikk nålen gjennom

 ringen, 1 kast og trekk tråden gjennom ringen = 4 m på 

nålen, 1 kast, trekk trådengjennom de to første maskene, 

1 kast, trekk tråden gjennom de to nestemaskene, la øverste 

maske stå igjen på nålen.

EN RUTE

Legg opp 6 lm med frg 1 og sett sammen til en ring med 

1 kjm i første lm. 

1. omg frg 1: 4 lm (erstatter 1. dbst), hekle 

4 uferdige dbst rundt ringen = 5 m på nålen, 1 kast og trekk 

tråden gjennom alle maskene på en gang = 1 m igjen på 

nålen = 1 blad. 4 lm = lm-bue * 5 uferdige dbst rundt ringen 

= 6 m på nålen, 1 kast og trekk tråden gjennom alle maskene 

på en gang = 1 m igjen på nålen = 1 blad, 4 lm = lm-bue *, 

gjenta fra * til * til det er i alt 8 blader. Skift til frg 3 og sett

sammen med 1 kjm i den øverste av de 4 første lm.

2. omg frg 3: 3 lm (erstatter 1. st), 3 st rundt samme lm-bue 

(= siste lm-bue fra forrige omg), * 4 st rundt neste lmbue,

3 lm, i den følgende spiss på neste blad hekles «hjørne» = 

3 uferdige dbst (i øverste m), hekle alle m på nålen sammen 

til 1 m, 3 lm, 4 st rundt neste lm-bue *, gjenta fra * til * til det 

er 4 «hjørner» som slutter med 3 lm. Skift til frg 2 og sett 

sammen med 1 kjm i 2. lm fra omg beg. 

3. omg frg 2: 3 lm (erstatter 1. st) 1 st i hver av de

følgende 7 st * 3 st rundt de 3 lm, 3 lm i «hjørnet», 3 st rundt de 

følgende 3 lm, 1 st i hver av de følgende 8 st langs siden *, 

gjenta fra* til * og  slutt med 3 st rundt lm-buen, 3 lm, 3 st 

rundt neste lm-bue. Sett sammen med 1 kjm i 3. lm fra omg beg.

Hekle i alt 72 ruter.

Sy eller hekle dem sammen slik at det er 8 ruter i bredden 

og 9 ruter i høyden. Hekle tilslutt med frg 2 en omg st rundt

hele teppet, i hjørnene hekles 3 st.

TEPPE, TIL ALT II

Legg forholdsvis løst opp, med dobbelt garn, 97 lm med 

heklenål nr 7 og frg 2. Beg i 3. lm fra nålen (de 2 første lm 

erstatter 1. hst) hekle 95 hst = i alt 96 hst. Fortsett fram og 

tilbake med mønster til teppet måler 80 cm. Hekle til slutt 

en omg fm rundt hele teppet + en rad krepsem fra retten.

Før du begynner

Les gjennom oppskriften før du begynner å strikke.

Da får du en generell forståelse for gangen i arbeidet, 

og du unngår å strikke feil. Sjekk våre nettsider

for rettelser. 

Velg riktig garn

For et best mulig resultat anbefaler vi at du strikker i

garnet som er oppgitt i oppskriften.

Selv garn med samme løpelengde, det vil si meter per 

gram garn, kan ha et ulikt maskebilde.

Garn med ulikt volum vil avvike i antall masker per 10 

centimeter i bredden og antall pinner i høyden.

Pass på strikkefastheten

For at plagget du strikker skal få de målene og fason-

gen som er oppgitt i oppskriften, må du overholde 

strikkefastheten. Ikke alle strikker likt. Strikker du løsere 

enn strikkefastheten som er oppgitt, blir plagget større. 

Strikker du fastere blir plagget mindre.

Strikk en prøvelapp

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.

Tell antall masker på 10 cm i bredden.

Har du flere masker enn oppgitt, skift til tykkere pinner. 

Har du færre masker, skift til tynnere pinner.

Alle strikker litt ulikt, og pinne-nummeret i oppskriften 

er kun veiledende. Bare et halv pinne-nummer opp 

eller ned kan gjøre forskjell. 

Strikkeplagg bør også tørkes med omtanke

Når du vasker i maskin sentrifugeres overflødig vann 

ut av plagget. Det er fint, men unngå likevel å henge 

strikkeplagg til tørk. Du kan oppleve at det siger og 

mister fasongen da. Strekk plagget lett i fasong både i 

lengden og bredden. Legg det så over f.eks. et tørke-

stativ, eventuelt med et frottéhåndkle under for å

unngå spilemerker, og la det ligge til det er tørt. 

Damp med riktig teknikk

Strikkede plagg kan om nødvendig dampes lett med 

et fuktig klede. Vri opp kledet i rent vann, og «slå» ut 

overflødig fukt. Vreng plagget med vrangen ut, legg 

kledet over, og hold det varme strykejernet et par 

millimeter over slik at dampen slår ned i strikkeplagget. 

Ikke press strykejernet ned på et strikkeplagg.

Gjør du det, blir det flatt og noe av den luftige struk-

turen i maskebildet blir borte.

Tenk når du tover

Både strikkede og heklede plagg kan toves i maskinen 

forutsatt at du har brukt garn i ull eller alpakka.

Superwashbehandlet garn kan ikke toves. Vask det du 

skal tove på 30 til 40 °C finvask, men vær oppmerk-

som på at vaskemaskiner tover forskjellig så her må du 

prøve deg frem. 

Generelt sett tover store plagg mer enn små plagg, og 

noe som er løst strikket tover mer enn det som er fast 

strikket. Strekk plagget i fasong mens det ennå er vått, 

og la det tørke liggende flatt. 

Bryt alle regler

Det viktigste du har med deg i den kreative prosessen, 

er kunnskap om garnfiberen. At du vet hvordan den 

oppfører seg mens du strikker, i det ferdige plagget og 

i vask. Og at du kjenner litt til egenskapene.

F.eks. om garnet tover eller ikke. Om isolasjonsevnen 

er god eller ikke.

Og du vil absolutt bruke litt mer penger på garn til et 

plagg du legger usannsynlig mange timer og arbeid i. 

Ikke velg det billigste syntetgarnet til ditt neste arve-

stykkeprosjekt.

Men for øvrig kan man gjøre som man vil!

Eksperimenter med teknikker, garn og strikkefasthet.

Våg deg ut på å lage dine egne oppskrifter og

mønster. Plukk ut dine helt personlige yndlingsfarger. 

Test og prøv og se hva som skjer. Blir det helt feil har 

du uansett lært noe nyttig.

TIPS & RÅD TIL DEG SOM STRIKKER
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3+3,5 6 32,5

Garn: BABY ULL 100 % merinoull, 
superwash merino, 

50 gram = ca 165 meter

Størrelser: 0-12 mnd

Forbruk: 5 nøster til hele settet i str. 0-3 mnd

Teppe 7 nøster

Design: Kari Haugen

Alternativt garn: PURE ECO BABY

MARTIN & MARTINE
HENTESETT 06

Modell 310/
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STRIKKEFASTHET Jakke, kyse og sokker:  
  24 m x 48 p = 10 x 10 cm

  Teppe: 15 m Mønster = 10 cm

Alternativt garn: PURE ECO BABY WOOL 

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

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, 
  p = pinne

Heklekant til jakke, 
kyse og sokker  1. omg: 1 kjm i beg av arb.  

Hekle deretter 1 fm i hver m. 
  2. omg: *4 lm, hopp over 1 m, 
  1 fm*,gjenta *-*.

Heklekant til teppe  1. omg: 1 kjm i beg av arb. Hekle  
(1 fm, 1 lm) i hver m lang opplegg 
og avfellingskant. Langs sidekantene 
hekles det tilsvarende mellom vrang-
maskene (rillene). 

  2. omg: * 1 fm i første bue av 1 lm, 
  4 lm*, gjenta *-*. Avslutt med 1 fm.

© 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.

MARTIN & MARTINE HENTESETT

DESIGN Kari Haugen

STØRRELSER (0-3) 6-9 (12) mnd

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde (49) 54 (59) cm
Lengde (24) 28 (31) cm
Ermelengde (14) 17 (19) cm
Teppe  60 x 80 cm

FARGEFORSLAG
Fgr. 1 Lys syrin 4203
Frg. 2 Hvit 0017

GARNFORBRUK
Jakke, kyse og sokker 
Frg 1 (200) 200 (250) g
Frg 2 50 g alle størrelser
Teppe 
Frg 1 300 g
Frg 2 50 g

PINNEFORSLAG Nr 3 og 3,5.
  Teppe: P nr 6  
  Heklenål nr 2,5
  
TILBEHØR 
Jakke 3 knapper

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

JA KKE
Venstre forstykke

Legg opp (30) 33 (36) m med frg 1 på p nr 3,5. Strikk r fram 

og tilbake (= rillestrikk). Pass på å stramme tråden i beg av hver 

p. Strikk rett opp til arb måler (20,5) 24 (26,5) cm. Så skal det 

felles til halsåpning. Fell først i beg av p (5) 6 (7) m. Videre felles 

annenhver p 2 m 1 gang og 1 m 4 ganger. Det skal nå være 

igjen (19) 21 (23) m. Fortsett uten å felle til arb måler (24) 28 (31) 

cm. Fell av.

Høyre forstykke
Strikkes likedan som det venstre, men fellingene skal gjøres 

på motsatt side.

Bakstykke

Legg opp (60) 66 (72) m med frg 1 på p nr 3,5. Strikk rillestrikk 

fram og tilbake til bakstykket er like langt som forstykkene. Fell 
av.

Skulder

Legg forstykker og bakstykke mot hverandre. Sy sammen 

på skuldrene.

Ermer

Beg (9) 10 (11) cm fra skuldersømmen, enten på forstykket 

eller på bakstykket (avhengig av hvilket erme som skal strikkes). 

Retten på plagget skal vende opp. Strikk opp (46) 50 (54) m med 

frg 1 og p nr 3,5 langs de følgende (18) 20 (22) cm. Det er viktig 

at skuldersømmen kommer i midten med (23) 25 (27) m på hver 

side. Strikk r fram og tilbake. Etter (1) 2 (2,5) cm skal det felles 

1 m i hver side. Gjenta disse fellingene hver 1,5 cm (8) 9 (10) 

ganger til = (28) 30 (32) m igjen. Strikk til ermet måler (14) 17 (19) 

cm. Fell av. Strikk andre ermet på samme måte.

Halskant og kanter foran

Beg nederst på høyre forstykket. Strikk opp ca. 5 m pr. 

2 cm med frg 1 og p nr 3. I hjørnet før halsåpningen skal det 

strikkes opp 2 ekstra m. Fortsett rundt halsen og ned langs 

den andre siden med 2 ekstra m også i det andre hjørnet. 

Strikk 1 p r fra vrangen. Neste p (rett fra retten) skal det lages 

3 knapphull. Det øverste rett før hjørnet og de andre med ca. 

5 cm mellomrom.

Knapphull lages slik: Strikk 2 m r sammen, lag ett dobbelt kast, 

strikk 2 m r sammen. Neste p strikkes det doble kastet som 1 r, 

1 vr. Strikk i alt 3 p r etter at det ble felt til knapphull. Fell

deretter av passe stramt.

Montering

Legg ermekanter og sidekanter mot hverandre med vrangen 

ut. Pass på at hjørnene møtes. Sy sammen jakken. Hekle kanter 

i frg 2 (som forklart over) rundt ermekantene. Hekle også langs 
kanten nederst, opp langs den ene forkanten, rundt halsen 

og ned langs den andre forkanten. Sy i knapper.

KYSE
Legg opp (72) 78 (84) m med frg 1 på p nr 3,5. Strikk r fram 

og tilbake (= rillestrikk). Når arb måler (11) 12 (13) cm skal 

det felles (24) 26 (28) m i hver side. Fortsett med rillestrikk 

over de midterste (24) 26 (28) m og fell 1 m i hver side hver 

2,5 cm 3 ganger = (18) 20 (22) m igjen. Strikk til midtstykket 

er like langt som de avfelte sidekantene. Fell av. Sy midtfeltet til 
sidekantene.

Kant nederst og knytebånd

Legg opp 7 m med frg 1 på p nr 3. Strikk fram og tilbake 

rillestrikk like langt som kanten nederst på lua. Strikk i tillegg 

ca. 40 cm (ca. 20 cm på hver side), eller ønsket lengde, til 

knytebånd. Fell av. Sy fast til kanten av kysen, rynk gjerne kanten 

nederst på kysen, se bilde. Pass på at knytebåndene blir like 

lange til hver side. Hekle en kant i frg 2 (som forklart over) langs 

kanten foran på lua.
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SOKKER
Hele sokken strikkes r fram og tilbake = rillestrikk. Legg opp 

(33) 37 (41) m med frg 1 på p nr 3,5. Strikk (4) 5 (6) cm over alle 

m. Sett de ytterste (12) 14 (15) m i hver side på en tråd. Strikk 

(3,5) 4,5 (5,5) cm over de midterste (9) 9 (11) m. Strikk opp (10) 

12 (14) m langs kantene på midtstykket og ta med m som ble 

satt på en tråd = (53) 61 (69) m. Strikk (2) 3 (3,5) cm over alle 

m. Så skal det felles på hver side midt foran: Strikk (20) 23 (26) 

m, ta 1 m løs av uten å strikke den, strikk 2 m r sammen, trekk 

den løse m over (= 2 m felt), strikk (7) 9 (11) m, ta 1 m løs av, 

strikk 2 m r sammen, trekk den løse m over (= 2 m felt), strikk 

(20) 23 (26) m. Strikk 3 p uten å felle. Neste p felles som før, 

men nå skal det felles 2 m på hver side av de midterste (5) 7 (9) 

m. Strikk 3 p uten å felle. Neste p felles som før. Fortsett slik til 

det er 3 m midt foran mellom fellingene. Altså, det felles i alt 

(3) 4 (5) ganger. NB: Samtidig med de to siste fellingene skal 

det også felles 1 m først og sist på p. Dette for å skrå sokken litt 

til hælen. Disse fellingene gjøres ved å strikke 2 m r sammen 

innenfor den ytterste m. Strikk 1 p over alle m etter siste p med 

fellinger. Fell deretter av. Sy sammen sokken fra vrangen. Hekle 

en kant i frg 2 (som forklart over)

øverst rundt sokken.

VOGNTEPPE
Legg opp 90 m med dobbel tråd frg 1 på p nr 6. Strikk 5 p r = 

rillestrikk over alle m. Videre skal det strikkes 82 m

Mønster med 4 m rillestrikk på hver side. Mønsteret strikkes slik:

1. p: R på retten

2. p: Vr på vrangen

3. p: R på retten

4. p: R på vrangen

Gjenta disse 4 p. Pass på å stramme tråden i beg av hver p. 

Strikk til arb måler ca 77 cm og siste p er 3. p i mønsteret. 

Avslutt med 5 p rillestrikk over alle m. Fell av. Hekle en kant i frg 

2 og enkelt garn rundt teppet som forklart øverst.

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

2,5

10

10

28

32

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