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MILLA HENTESETT

DESIGN Trine Lise Høyseth

STØRRELSER
Kjolebody 0-3 (6) 9 (12) mnd
Kyse og sko 0-3 (6-9) 12 mnd

PLAGGETS MÅL  
Kjolebody
Overvidde ca 42 (46) 49 (53) cm 
Vidde nederst ca 77 (81) 90 (94) cm
Hel lengde ca 32 (35) 38 (41) cm
Ermelengde ca 3 cm (likt alle størrelser)

GARNFORBRUK
Kjolebody
SKY
Gammelrosa DL 305 3 (3) 4 (4) nøster 
SOUL
Rosa melert DL 205 2 (2) 3 (3) nøster
Kyse
SKY
Gammelrosa DL 305 1 (2) 2 nøster  
Sko
SKY
Gammelrosa DL 305 1 (1) 2 nøster  

PINNEFORSLAG Stor rundp nr 4. Liten rundp og
  strømpep nr 2,5. Heklenål nr 2,5 og 3,5

TILBEHØR
Kjolebody 7 knapper, DSA 25775-18F21
Sko 2 knapper, DSA 2365Z-24F86

STRIKKEFASTHET 32 m glattstrikk med SKY på p nr 2,5 = 10 cm
  28 m hullstrikk med SOUL på p nr 4 = 10 cm

HEKLEFASTHET 23-24 fm med 2 tråder SKY
  og heklenål nr 3,5 = 10 cm

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
SOUL 68 % baby alpakka, 32 % nylon,
25 gram = ca 177 meter
SKY 70 % baby alpakka, 30 % mullbærsilke, 
25 gram = ca 116 meter

56-17

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 r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne, 
  lm = luftmaske, fm = fastmaske,

© 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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RILLER (frem og tilbake)

1 rille = 2 p r.  

RILLER (rundt)

1 rille = 1 omgang vr og 1 omgang r.

SK JØRT
Legg løst opp 216 (232) 256 (264) m med 1 tråd SKY + 1 tråd 

SOUL på rundp nr 4. Ta bort SKY-tråden og strikk videre med 

kun 1 tråd SOUL. Strikk 2 riller rundt, fortsett med mønster 

etter diagram A. Når arbeidet måler 19 (21) 23 (25) cm, skiftes 

det til rundp nr 2,5 og neste omgang strikkes slik: 0 (1) 1 (0) r, 

*2 r sammen, 1 r*, gjenta fra *-* omgangen rundt = 144 (155) 

171 (176) m. Strikk 1 omgang r, samtidig som det felles 10 (9) 

13 (6) m jevnt fordelt = 134 (146) 158 (170) m. Legg arbeidet til 

side og fortsett med bodyen.

BAKSTYKKET BODY 

Legg opp 23 (25) 27 (29) m med SKY på p nr 2,5 og strikk 

3 p r frem og tilbake. Fortsett med glattstrikk og 1 m rille ytterst 

i hver side, samtidig økes det 1 m i hver side innenfor ytterste 

m på hver p i alt 14 (14) 15 (16) ganger og deretter på hver 2. 

p 8 (10) 11 (12) ganger = 67 (73) 79 (85) m, de nye m strikkes 

i glattstrikk. Legg arbeidet til side. 

FORSTYKKET BODY 

Legg opp 23 (25) 27 (29) m med SKY på p nr 2,5 med SKY 

og strikk 3 p r frem og tilbake. Fortsett med glattstrikk 

og 1 m rille ytterst i hver side, samtidig økes det 1 m i hver side 

innenfor ytterste m på hver 2. p 7 (8) 9 (10) ganger og deretter 

på hver p 9 (10) 11 (12) ganger. Tilslutt legges det opp 6 nye 

m i hver side = 67 (73) 79 (85) m. 

BOLEN

Sett for- og bakstykkets m inn på liten rundp nr 2,5 = 134 

(146) 158 (170) m. Sett et merke i hver side. Fortsett rundt med 

glattstrikk til arbeidet måler 14 (15) 15 (16) cm i siden fra der 

delene ble satt sammen, strikk frem til midt bak. 

Legg skjørtet oppå bodyen, bruk SKY og p nr 2,5. Start midt 

bak og strikk *1 m fra skjørtet r sammen med 1 m fra bodyen*, 

gjenta fra *-* omgangen ut = 134 (146) 158 (170) m. Strikk 3 riller 

rundt, fortsett med glattstrikk. Etter 3 (4) 5 (6) omganger, strikkes 

mønster etter diagram B inn over 15 m midt foran. Samtidig, 

når det er strikket 2 (2) 3 (3) cm over rillene, strikkes neste 

omgang slik: Fell av første m (= til splitt midt bak), strikk 28 (31) 

34 (37) m (= venstre bakstykket), fell av 10 til ermehull, strikk 

57 (63) 69 (75) m (= forstykket), fell av 10 m til ermehull, strikk 

de siste 28 (31) 34 (37) m (= høyre bakstykket). 

Legg arbeidet til side og strikk ermene.    

ERMENE

Legg opp 45 (48) 51 (54) m med SKY på strømpep nr 2,5. Strikk 

3 riller rundt. Neste omgang strikkes slik: *3 r, 1 kast*, gjenta 

fra *-* omgangen rundt = 60 (64) 68 (72) m. Fortsett med 

glattstrikk, samtidig som kastene strikkes vridd for å unngå hull. 

Når arbeidet måler 3 cm, felles det 10 m midt under ermet = 

50 (54) 58 (62) m. Legg arbeidet til side og strikk et erme til 

på samme måte. 
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DIAGRAM A, B
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Midt foran

  R fra retten, vr fra vrangen
  1 kast
  2 r sammen
  Ta 1 m r løs av p, 1 r, trekk den løse m over
  Ta 2 m løs av p som om de skulle strikkes
  r sammen, 1 r, trekk de 2 løse m over slik at den
  midterste av de 3 m legger seg øverst
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BÆRESTYKKET

Sett venstre bakstykket + ene ermet + forstykket + andre ermet 

+ høyre bakstykket på rundp nr 2,5 = 213 (233) 253 (273) m. Sett 

et merke i hver sammenføyning. 

Strikk frem og tilbake slik: 2 m i hver side mot splitten midt bak 

strikkes i riller, de 15 m midt foran fortsettes i mønster til diagram 

B er ferdig, da strikkes de videre i glattstrikk, og de øvrige 

m strikkes i glattstrikk. Samtidig på neste p fra retten felles det 

til raglan ved alle merkene, strikk 2 vridd r sammen før merkene 

og 2 r sammen etter merkene. Gjenta fellingene på hver 4. p i alt 

4 (4) 2 (2) ganger og deretter på hver 2. p 10 (12) 16 (18) ganger. 

Samtidig når det gjenstår 4 fellinger, settes de midterste 17 (19) 

21 (23) m på en tråd til hals. 

Strikk hver side ferdig for seg slik: Fortsett raglanfellingene 

og fell videre mot halsen 1 m hver 2. p til raglanfellingene 

er ferdig. Sett de siste 38 (39) 40 (41) m på en tråd. 

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

HALSKANT

Sett m fra de 3 trådene tilbake på p nr 2,5 og strikk opp 

ca 4-5 m med SKY på hver side av halsfellingen foran. Strikk 

5 p r frem og tilbake. Fell av.  

MONTERING

Hekle langs splitten bak med SKY og heklenål nr 2,5 slik: 

Begynn øverst i høyre side med 1 fm, hekle 4 lm, hopp over 

ca 1 cm og fest med 1 fm, fortsett med fm og 3 knappehemper 

til jevnt fordelt nedover, videre hekles det fm opp langs venstre 

side av splitten. Hekle 1 rad fm langs hele åpningen nede 

på bodyen, dvs langs rillekantene mellom bena og rundt 

åpningene til bena, samtidig hekles det 3 hemper langs kanten 

mellom bena på forstykket på samme måte som langs splitten 

bak. Sy sammen under ermene. Sy i knappene bak på venstre 

side av splitten og på rillekanten mellom bena på bakstykket. 

 

KYSE
Legg opp 99 (107) 115 m med 2 tråder SKY på rundp nr 2,5. 

Ta bort 1 tråd og fortsett frem og tilbake med mønster etter 

diagram A og 1 m rille i hver side. Når arbeidet måler 12 (13) 

14 cm, felles det 7 (8) 9 m i hver side = 85 (91) 97 m.  Sett 

6 merker i arbeidet slik: (fra retten) Første etter 1 m, de 5 neste 

med 14 (15) 16 m mellomrom. Fortsett med riller frem og tilbake 

samtidig som det felles 1 m etter hvert merke på neste p fra 

retten. Gjenta fellingene på hver 2. p til det er 7 m igjen. Klipp 

av garnet og trekk tråden gjennom de resterende m, dra 

sammen og bruk tråden til å sy sammen de 7 (8) 9 felte m midt 

bak. 

Løpegang: Strikk opp 76 (82) 90 m innenfor ytterste m med SKY 

og rundp nr 2,5 langs nederkanten av kysen. Strikk 8 p glattstrikk 

med vrangen ut frem og tilbake, fell av. Brett kanten dobbelt 

mot vrangen og sy pent til. Klipp 3 tråder SKY på ca 2 meter, 

tvinn dem hardt sammen, brett snoren dobbelt slik at den 

tvinner seg igjen. Knyt en knute i hver ende, trekk snoren inn 

i løpegangen.
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SKO
Hekle 2 lm med dobbelt garn SKY og heklenål nr 3,5, hekle 

5 fm i den første lm. Sett et merke for å markere begynnelsen 

på omgangen, hekle videre med fm rundt og rundt uten 

å avslutte hver omgang. Samtidig økes det 5 fm pr omgang 

til det er 25 (25) 30 fm på omgangen. På neste omgang økes 

det 1 (3) 0 fm jevnt fordelt = 26 (28) 30 fm. Hekle videre uten 

økninger til arbeidet måler 4 (4,5) 5 cm. Hekle kun over de første 

20 (22) 24 fm (de 6 gjenværende fm = åpning midt oppå foten), 

snu med 1 lm og hekle tilbake, snu med 1 lm, hekle tilbake, 

på slutten av raden hekles det 12 nye lm til reim. Hekle 3 rader 

frem og tilbake over alle 32 (34) 36 m, samtidig på 2. rad lages 

et hull i enden av reima, ved å hekle 2 lm istedenfor 2 fm. 

Videre hekles det frem og tilbake over kun de første 20 (22) 

24 fm igjen. Hekle til arbeidet måler 7 (8) 9 cm. På neste rad 

økes det 1 fm i hver side ved å hekle 2 fm i nest ytterste m, hekle 

1 rad uten økning. På neste rad økes det 1 m i hver side igjen. 

På neste rad felles det 2 m midt i arbeidet til hæl ved å hekle 

2 fm sammen 2 ganger. Hekle til arbeidet måler 9 (10) 11 cm, 

klipp av garnet. Sy sammen skoen midt bak, kant i kant slik at det 

ikke blir en tykk søm og sy i 1 knapp slik at den passer med 

knapphullet på reima. Hekle en sko til på samme måte, men 

med reim og knapp i motsatt side.
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Garn brukt 
i denne oppskriften

SOUL er et kabelspunnet garn. Tråden 

minner litt om finger-strikking og gir 

spennende struktur i strikk. Det er den al-

ler mykeste pelsen på de voksne dyrene 

som sorteres til kvaliteten baby alpakka.

TIPS: Selv om Soul er et tynt og fint 

garn, kan det strikkes på tykke pinner. 

Plaggene blir utrolig lette og luftige med 

en spesielt flott struktur. 

Hver gang du kjøper garn fra Du Store 

Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

SOUL
68 % baby alpakka 32 % nylon 

Produsert i Peru

25 gram = ca 177 meter

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

410

30

SKY har vakker silkeglans og mykhet der 

den fine blandingen av silke og baby 

alpakka kommer til rette. Garnet er tynt 

og delikat og bør strikkes på tynne pinner 

når det brukes alene.

TIPS: Når Sky kombineres med andre 

kvaliteter kan det gjerne strikkes på 

tykkere pinner. Da får man en luksuriøs 

glanseffekt i plagget, mens lettere plagg 

får mer tyngde og flott drapering.

Hver gang du kjøper garn fra Du Store 

Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

SKY
70 % baby alpakka
30 % mullbærsilke
Produsert i Peru

25 gram = ca 116 meter

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

210
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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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