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DESIGN Olaug Kleppe

STØRRELSER (0-3) 6 (12) mnd

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca (47) 53 (58) cm
Hel lengde ca (23) 27 (31) cm
Ermelengde ca (14) 17 (20) cm
Bukse
Benlengde ca (16) 20 (23) cm

GARNFORBRUK
Jakke, bukse & sokker
Rosa nr 339
eller beige nr 324 (200) 250 (300) g
Lue
Rosa nr 339
eller natur 301 50 g til alle størrelser

PINNEFORSLAG Liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5
  Heklenål nr 3

TILBEHØR 3 knapper

STRIKKEFASTHET 24 m glattstrikk = 10 cm
  22 rillestrikk = 10 cm

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 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 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.

DSA-M32-01
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
BABY SILK 80 % baby alpakka,
20 % mullbærsilke, 50 gram = ca 133 meter

HENTESETT

Gratulerer!
Du har valgt å strikke en klassiker fra 

vårt rikholdige Du Store Alpakka-arkiv. 

Dermed kan det hende at fargene som 

er brukt i oppskrifta, har gått ut. Husk at 

du finner mange fine alternative farger 

i fargekartet på dustorealpakka.no.
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JAKKE

BAK- OG FORSTYKKER (strikkes i ett stykke)

Begynn nederst på bakstykket og legg (52) 58 (64) m forholdsvis

løst opp på p 3,5. Strikk fram og tilbake rillestrikk (alle p strikkes 

rett). Når arbeidet måler (22) 26 (29) cm felles de midterste (16) 

18 (20) m av for nakken = (18) 20 (22) m igjen på hver side. Strikk 

hver side ferdig for seg. Fortsett med rillestrikk som før. Etter 

ca 1 cm, sett et merke = midt på skulder/hel lengde. Fortsett 

nedover forstykket. Etter ca 1 cm økes 1 m ved halssiden 

innenfor 1 m hver 4. p (6) 6 (7) ganger. Videre hver 2. p (2) 

3 (3) ganger = (26) 29 (32) m. Fortsett uten øking til forstykket 

er like langt som bakstykket. Fell av med r m. Strikk det andre 

forstykket på samme måte.

ERMER

Begynn nederst og legg (28) 30 (32) m forholdsvis løst opp 

på p 3,5. Strikk fram og tilbake rillestrikk og øk 1 m i begynnelsen

og slutten av p innenfor første og siste m ca hver 2. cm (6) 

7 (8) ganger = (40) 44 (48) m. Fortsett til oppgitt eller passe 

ermelengde. Strikk det andre ermet likt.

MONTERING

Mål ca (9) 10 (11) cm (halv ermevidde øverst) ned til hver side fra 

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

på skulderen og sy i ermene kant i kant. Sy erme- og side -

sømmer kant i kant.

FOR- OG HALSKANT

Begynn nederst på høyre forstykke og hekle en rad fm opp

langs forkanten, rundt halsen og ned langs venstre forkant

(hekle 1 fm i ca hver rille, (1 rille = 2 p r) og i ca hver m over

nakken). Snu og hekle fra vrangen: *3 lm – 1 fm i 1. lm, hopp 

over 2 fm, 1 fm i neste m*, gjenta fra * til *. Det dannes 

«naturlige» knapphull på denne raden. Sy i knappene.

BUKSE

Begynn øverst i livet og legg opp (100) 108 (116) m på

rundp 3. Strikk rundt 1 r, 1 vr (3,5) 4 (4,5) cm. Strikk 1 omgang

r. Strikk en hullrad = 1 kast, 2 r sammen omgangen

rundt. Strikk ytterligere 1 omgang rett. Skift til p 3,5. Sett

et merke i 1. m = midt bak og i (51.) 55. (59.) m = midt foran.

Fortsett fram og tilbake med glattstrikk og strikk buksen

høyere bak: Begynn med m midt bak og strikk 8 m, snu, kast 

og strikk 15 m, snu, kast og strikk 7 m mer for hver gang i alt (4) 

4 (5) ganger i hver side og lag 1 kast for hver gang du snur.

OBS: Strikk kastene sammen med neste m etter snuingene

for å unngå hull i arbeidet (r sammen på retten og vridd vr

sammen på vrangen). Fortsett rundt med glattstrikk over alle m. 

Når arbeidet måler (15) 16 (17) cm fra hullraden midt foran, økes 

1 m på hver side av midtm både midt foran og midt bak 2. hver 

omgang (3) 3 (4) ganger = (112) 120 (132) m. Strikk 1 omgang

etter siste øking og del arbeidet inn i to ben: Fell av m midt bak, 

strikk (55) 59 (65) m = ene benet, fell av m midt foran, strikk 

de siste (55) 59 (65) m = andre benet. Strikk hvert ben ferdig 

for seg og fell 1 m på hver side av 2 midtm på benets innside 2. 

hver omgang (3) 3 (4) ganger. Videre ca hver cm 8 ganger til alle 

størrelser = (33) 37 (41) m igjen. Når benet måler oppgitt lengde, 

strikk 1 omgang vr. Fell av med r m. Tvinn en snor av dobbelt 

garn og trekk den gjennom hullraden i livet.

LUE MED RULLEKANT

Hodevidde: (30) 33 (37) cm

Legg opp (72) 80 (88) m på liten rundp eller strømpep 3,5.

Strikk glattstrikk rundt. Når luen måler (15) 16 (17) cm begynner

fellingen i toppen: Strikk (7) 8 (9) r, 2 r sammen omgangen 

rundt. Strikk 1 omgang uten felling. På neste omgang strikkes (6) 

7 (8) r, 2 r sammen. Fell videre på samme måte 2. hver omgang, 

det blir 1 m mindre mellom fellingene for hver gang. Når det 

står igjen 24 m til alle størrelser, strikkes 2 r sammen omgangen

rundt. Strikk 1 omgang rett. Klipp av tråden, trekk den gjennom

restm og fest den godt.

ALPELUE

Hodevidde: (30) 33 (36) cm

Legg opp (72) 78 (84) m på liten rundp eller strømpep nr 3.

Strikk 1 r, 1 vr rundt (3) 3,5 (4) cm. Strikk 1 omgang r, samtidig

som det økes (24) 26 (28) m jevnt fordelt ved å løfte

opp tverrtråden mellom hver 3. og 4. m omgangen rundt

og strikke den vridd r = i alt (96) 104 (112) m. Skift til p 3,5.

Fortsett rundt med glattstrikk. Strikk (2) 2,5 (3,5) cm, neste

omgang økes (12) 13 (14) m jevnt fordelt ved å løfte opp

tverrtråden mellom hver 8. og 9. m og strikke den vridd r =

(108) 117 (126) m. Strikk (2) 2,5 (3) cm. Her begynner fellingen

i toppen: Strikk (10) 11 (12) r, 2 r sammen omgangen rundt = 

9 m felt og (99) 108 (117) m igjen. Strikk 1 omgang uten felling. 

Neste omgang strikkes (9) 10 (11) r, 2 r sammen. Fell videre på

samme måte 2. hver omgang, det blir 1 m mindre mellom

fellingene for hver gang. Når det står igjen 18 m, klipp av

tråden, trekk den gjennom restm og fest den godt.

SOKKER

Legg opp (30) 34 (38) m på strømpep 3. Strikk 1 r, 1 vr rundt

(7) 8 (9) cm. Resten av sokken strikkes fram og tilbake i

rillestrikk. Skift til p 3,5. Strikk (4) 4 (6) p. Sett de første og

siste (12) 13 (14) m på en tråd. Fortsett over de midterste (6)

8 (10) m og strikk (4) 4,5 (5,5) cm. Sett alle m inn på samme

p igjen og strikk opp (8) 9 (12) m langs hver side av midtfeltet

= (46) 52 (62) m. Strikk over alle m (2,5) 3 (3,5) cm. Fell av

de første og siste (20) 22 (26) m = (6) 8 (10) m igjen til såle.

Strikk (6) 7 (7,5) cm over disse. Strikk ytterligere (2) 2 (4) p

samtidig som det felles 1 m i begynnelsen av hver p. Fell av

restm. Sy sammen sokken.
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Garn brukt 
i denne oppskriften

BABY SILK er luksusgarnet vårt. Her 

er den mykeste baby alpakka spunnet 

sammen med den fineste mullbærsilken.  

Det er den aller mykeste pelsen på de 

voksne dyrene som sorteres til baby 

alpakka. 

Plagg strikket i Baby Silk blir utrolig 

glansfullt med et mykt og flott fall. Utval-

get av farger er stort og garnet egner seg 

til finere plagg til både voksne og barn, 

og ikke minst til familiens minste.

TIPS: Baby Silk er ekstra godt egnet til 

luer og tilbehør til barn, og til alle med 

sensibel  hud.

Hver gang du kjøper garn fra Du Store 

Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

BABY SILK
80 % baby alpakka
20 % mullbærsilke
 Produsert i Peru

50 gram = ca 133 meter

• Ullvugge 30 °C
• Vrenges før vask
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

3,510

24

Vanlige forkortelser
• m=maske • r = rett 

• vr = vrang • g = gram
• omg = omgang(er)

• p = pinner • arb = arb
• beg = begynn
• sm = sammen,
lm= luftmaske,
fm = fastmaske
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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
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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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