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STRIKKEFASTHET 27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Alternativt garn: MINI STERK, TYNN ALPAKKA 

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.

MATS HENTESETT

DESIGN Trine Lise Høyseth

STØRRELSER
Jakke og romper  0-3 (6) 9 (12) mnd 
Tøfler 0-3 (6-9) 12 mnd

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca 48 (52) 54 (58) cm
Hel lengde ca 27 (29) 31 (33) cm
Ermelengde ca 15 (17) 19 (21) cm
Romper
Livvidde ca 44 (49) 49 (53) cm
Hel lengde ca 37 (41) 45 (49) cm

GARNFORBRUK
Jakke
Lys mint 528 2 (2) 2 (3) nøster
Mørk turkis 515 1 nøste alle størrelser
Natur 501 1 nøste alle størrelser
Maisgul 511 1 nøste alle størrelser
Romper
Lys mint 528 2 (2) 2 (3) nøster
Mørk turkis 515 1 nøste alle størrelser
Natur 501 1 nøste alle størrelser
Maisgul 511 1 nøste alle størrelser
Tøfler
Lys mint 528 1 nøste alle størrelser
Mørk turkis 515 1 nøste alle størrelser eller en rest

PINNEFORSLAG Liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3
  Heklenål nr 3

TILBEHØR
Jakke 5 (5) 6 (6) knapper
  DSA 15829-24 
Romper 2 (2) 4 (4) knapper
  DSA 15829-24
Tøfler  2 knapper, DSA 15829-24

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
ALPAKKA WOOL 60 % fineste alpakka, 
40 % ren, ny ull, 50 gram = ca 166 meter

56-06
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RILLER (frem og tilbake)

1 rille = 2 p r.  

VEVSTRIKK

Det strikkes frem og tilbake

1. p: (= retten) Strikk med mørk turkis: *1 r, ta 1 m løs av p med 

garnet på baksiden av arbeidet*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r. NB! 

Pass på å ikke stramme garnet på baksiden når m tas løs av.

2. p: (= vrangen) Strikk med mørk turkis: *1 r, ta 1 m løs av p med 

garnet foran, dvs på baksiden av arbeidet*, gjenta fra *-*, slutt 

med 1 r. 

3. og 4. p: Strikk r med lys mint (= 1 rille). 

Jakke og romper: Gjenta disse 4 p to ganger, deretter strikkes 1. 

og 2. p en gang til.

Sokker: Gjenta etter forklaring i oppskriften. 

JAKKE

BOLEN

Legg opp 127 (139) 143 (155) m med lys mint på rundp nr 2,5. 

Strikk 1 p r fra vrangen, fortsett med vevstrikk frem og tilbake. 

Skift til rundp nr 3, legg opp 5 nye oppklippsm midt foran 

og fortsett rundt med glattstrikk og lys mint. (NB! Oppklippsm 

strikkes i vr og holdes utenom m-tall og mønster). Når 

arbeidet måler 18 (19) 20 (21) cm, felles det til ermehull slik: 

Strikk 27 (30) 31 (34) m, fell av 8 m, strikk 57 (63) 65 (71) m, fell 

av 8 m og strikk 27 (30) 31 (34) m. 

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

 

ERMENE

Legg opp 35 (37) 39 (41) m med lys mint på p nr 2,5. Strikk 

1 p r fra vrangen, fortsett med vevstrikk frem og tilbake. Skift til 

strømpep nr 3 og fortsett rundt med glattstrikk og lys mint. Sett 

et merke på begynnelsen av omgangen. 

Samtidig, når arbeidet måler 3 cm økes det 1 m på hver side 

av merket midt under ermet. Gjenta økningene på hver 1,5. 

cm (likt alle størrelser) i alt 7 (9) 10 (12) ganger = 49 (55) 59 (65) 

m. Når arbeidet måler 15 (17) 19 (21) cm, felles det 8 m av midt 

under ermet (= 4 m på hver side av merket) = 41 (47) 51 (57) m. 

Legg arbeidet til side og strikk et erme til på samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett alle delene inn på rundp nr 3 slik: Venstre forstykket, ene 

ermet, bakstykket, andre ermet og høyre forstykket = 193 (217) 

229 (253) m. 

Sett et merke i alle sammenføyningene (= 4 merker). 

Strikk mønster etter diagrammet (siste m strikkes som første 

m slik at mønsteret blir likt på hver side av midt foran). Samtidig 

på 2. omgang starter fellingene til raglan slik: Strikk 2 vridd 

r sammen før merkene og 2 r sammen etter merkene. Gjenta 

fellingene på hver 2. omgang i alt 10 (12) 13 (13) ganger. Når 

mønsteret er ferdig, strikkes det med natur til ferdig mål. Fell 

av de 5 oppklipps-m + 9 m (likt alle størrelser) på hver side 

av disse til hals. Strikk ferdig frem og tilbake, fortsett fellingene 

til raglan på hver p (fra vrangen strikkes det 2 vr sammen før 

merkene og 2 vridd vr sammen etter merkene) 5 (6) 6 (10) 

ganger til og fell 1 m i hver side mot halsen hver 2. p til 

halsfellingen møter raglanfellingen = ca 49 til 53 m tilbake på p. 

Sett m på en tråd.   
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MONTERING

Sy 2 tette maskinsømmer på hver side av midterste 

oppklipps-m og klipp opp mellom sømmene.

KANT MED KNAPPER 

Høyre side gutt/venstre side jente

Strikk fra retten opp ca 14 m pr 5 cm med lys mint og p nr 2,5. 

NB! Det totale m-tallet må være delelig på 2+1. Strikk 1 p r fra 

vrangen, fortsett med 10 p vevstrikk. 

Fell av med r og lys mint. 

KANT MED KNAPPHULL 

Venstre side gutt/høyre side jente

Strikk som kanten med knapper, men på 4. p felles det 

til 4 (4) 5 (5) knapphull jevnt fordelt, øverste skal være 

ca 3-4 cm fra toppen (det kommer 1 knapphull på halskanten 

også) og nederste ca 2 cm fra nederkant.  

Knapphull = 2 r sammen, 2 kast, 2 vridd r sammen. På neste 

p strikkes det første kastet r og det andre vridd r. 

HALSKANT

Sett m fra tråden tilbake på rundp nr 2,5 og strikk opp ca 18 til 

20 m på hver side av halsfellingen foran med lys mint (strikk 

også opp m over knappekantene). Strikk 1 p r fra vrangen 

samtidig som det felles jevnt fordelt til 75 (79) 83 (85) m, fortsett 

med 10 p vevstrikk. Samtidig på 4.p felles det til 1 knapphull 

over de andre på stolpen. Fell av med r og lys mint. 

MONTERING

Sy sammen åpningene under ermene og sy i knappene. 

Sy sammen nederste på mansjettene. Strikk belegg eller 

sy på et bånd over klippekantene.

Belegg: Legg opp 4 m med lys mint på strømpep nr 3 og strikk 

glattstrikk fram og tilbake til remsen (når det strekkes litt) dekker 

klippekanten. 

ROMPER

BEN  

Legg opp 49 (53) 53 (57) m med lys mint på p nr 2,5. Strikk 

1 p r fra vrangen, fortsett med vevstrikk frem og tilbake. Skift 

til p nr 3 og strikk neste p slik: (retten) 2 (1) 1 (1) r, *1 kast, 2 r, 

1 kast, 1 r*, gjenta fra *-* til det gjenstår 2 (1) 1 (2) m og slutt med 

1 kast, 2 (1) 1 (1) r, i størrelse 12 måneder lages det i tillegg 1 kast 

og siste m strikkes r = 80 (88) 88 (95) m. Strikk 1 p vr tilbake 

samtidig som kastene strikkes vridd for å unngå hull. Strikk 

glattstrikk frem og tilbake i 3 (3) 4 (4) cm. 

Legg arbeidet til side og strikk et ben til på samme måte.

BUKSE

Sett begge bena inn på rundp nr 3 og legg opp 10 m mellom 

bena til kile = 180 (196) 196 (210) m. Sett et merke på hver 

side av de 10 kile-m og et merke midt i kile-m midt bak. Videre 

begynner omgangene ved merket midt bak. Fortsett rundt 

med glattstrikk, samtidig på 2. omgang felles det 2 kile-m foran 

og bak slik: Strikk 4 m, 2 r sammen, strikk til 1 m før neste 
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merket, 2 vridd r sammen, strikk 8 m, 2 r sammen, strikk til 

1 m før neste merket, 2 vridd r sammen, strikk ut omgangen. 

Gjenta disse fellingene på hver 4. omgang 4 ganger til. 

NB! Det skal bli 2 m mindre mellom fellingene foran og bak 

for hver gang det felles til det ikke er noen m igjen mellom 

fellingene = 160 (176) 176 (190) m. 

Strikk til arbeidet måler 16 (18) 20 (22) cm midt foran. 

Strikk buksen høyre bak slik: Strikk 8 m r forbi merket midt bak, 

snu, lag 1 kast og strikk 16 m vr, *snu, lag 1 kast, strikk 6 m mer 

enn ved forrige snuing (kastet strikkes sammen med neste m for 

å unngå hull)*, gjenta fra *-* til det er snudd i alt 6 ganger i hver 

side. Strikk neste omgang slik: *2 r sammen, 2 r*, gjenta fra *-* 

= 120 (132) 132 (144) m. Herfra måles arbeidet videre! 

Fjern de gamle merkene og sett et merke i hver side med 

60 (66) 66 (72) m til for- og bakstykket. Videre starter omgangen 

i en av sidene. Strikk mønster etter diagrammet, deretter natur 

til ferdig mål. Samtidig når arbeidet måler 8 (9) 9 (10) cm, felles 

det 6 m i hver side til ermehull (= 3 m på hver side av merkene). 

Strikk for- og bakstykket ferdig for seg. 

FORSTYKKET

= 54 (60) 60 (66) m. 

Fell videre til ermehull i hver side hver 2. p 2,1,1,1 (2,1,1,1,1) 

2,1,1 (2,1,1,1) m = 44 (48) 52 (56) m. Når arbeidet måler 12 (13) 

14 (15) cm, felles de midterste 16 (18) 20 (22) m av til hals. 

Strikk hver side ferdig for seg og fell videre mot halsen hver 

2. p 2,1,1,1 m (likt alle størrelser) = 9 (10) 11 (12) skulderm. Når 

arbeidet måler 16 (18) 19 (21) cm, strikkes det 2 riller over alle m, 

fell av. Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

BAKSTYKKET

= 54 (60) 60 (66) m.

Strikk og fell til ermehull som på forstykket. Strikk videre til 

arbeidet måler 14 (16) 17 (19) cm. Fell av de midterste 22 (24) 

26 (28) m til nakken. Strikk hver side ferdig for seg og fell videre 

mot nakken hver 2. p 1,1 m = 9 (10) 11 (12) skulderm. 

Når arbeidet måler 16 (18) 19 (21) cm, strikkes det 2 riller over 

alle m, fell av. Strikk den andre siden på samme måte, men 

speilvendt.

LOMMER

Legg opp 15 (17) 17 (19) m med lys mint på p nr 2,5 og strikk 

3 p r frem og tilbake. Neste p strikkes slik: (retten) 1 r, *1 kast, 

2 r*, gjenta fra *-* = 22 (25) 25 (28) m. Skift til p nr 3 og strikk 

1 p vr tilbake samtidig som kastene strikkes vridd for å unngå 

hull. Strikk glattstrikk til arbeidet måler 6 (6,5) 7 (7) cm. Strikk 

1 p r fra retten samtidig som det felles 3 (4) (4) 5 m jevnt fordelt 

= 19 (21) 21 (23) m. Skift til p nr 2,5, strikk 1 p r fra vrangen 

og fortsett med 10 p vevstrikk. Fell av med r og lys mint. 

Strikk 2 like lommer.   

MONTERING

Strikk opp ca 14 m pr 5 cm langs det ene ermehullet med natur 

og p nr 2,5. Strikk 1 p r fra vrangen, fell av. 

Gjenta langs det andre ermehullet. 

Strikk på samme måte langs halsfellingen foran 

og nakkefellingen bak. Sy sammen på innsiden av hvert 

ben og sy sammen kilen mellom bena. Hekle med natur 

og heklenål nr 3: 1 (1) 2 (2) knappehemper ytterst på skuldrene 

på bakstykket, 1 knappehempe = 1 fm, 4 lm, hopp over 

1 cm, 1 fm. Sy i knappene på rillestrikken øverst på skuldrene 

på forstykket slik at de passer med hempene. Sy på lommene 

foran på bena ca 5 (5) 6 (6) cm over kanten i vevstrikk.

TØFLER

Legg opp 45 (49) 53 m på p nr 2,5 med lys mint. Strikk 1 p vr fra 

retten, fortsett med vevstrikk, strikk de 4 første p 5 (6) 7 ganger. 

Sett 16 (18) 20 m i hver side på en tråd og strikk vevestrikk 

videre over de midterste 13 m i 3 (3,5) 4 cm. Strikk opp 9 (10) 

11 m på hver side av overstykket med lys mint og sett m fra 

trådene tilbake på p = 63 (69) 75 m. Sett et merke i m midt 

foran. Fortsett med lys mint og riller frem og tilbake samtidig 

som det felles 1 m på hver side av merke-m midt foran på hver 

2. p 2 ganger = 59 (65) 71 m. Når rillekanten måler 2 (2,5) 3 cm, 

felles det 24 (27) 30 m av i hver side. Strikk riller videre over 

de gjenværende 11 m til sålen måler 9 (10) 11 cm. Fell av, sy fast 

sålen til rillekanten og sy sammen midt bak på sokken. 

Reim: Legg opp 14 (15) 16 m med lys mint på p nr 2,5. 

Strikk 3 p r. Samtidig på 2. p, felles det til 1 knapphull 

på begynnelsen av p slik: Strikk 1 r, 2 r sammen, 2 kast, 2 vridd 

r sammen. På 3. p strikkes det første kastet r og det neste vridd 

r. Fell av. Sy reima på den i ene siden, i overgangen mellom 

vevstrikken og rillestrikken. Sy i knappen på motsatt side. Reima 

skal stramme inn tøffelen litt slik at den sitter bedre på foten. 

Strikk en tøffel til med knapp og reim sydd på motsatt. 

DIAGRAM

Gjenta

  Lys mint 528
  Mørk turkis 515
  Maisgul 511
  Natur 501
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Garn brukt 
i denne oppskriften

Oppskrift til storebror | 
DSA 56-05 MORTEN SØSKENJAKKE & SHORTS

Oppskrift til teppe | DSA 56-07 MATS BABYTEPPE

ALPAKKA WOOL egner seg ypperlig til 

lette og finere bruksplagg. Garnet har 

beholdt alpakkafiberens mykhet og slite-

styrke, mens ull sørger for god elastisitet 

og fin struktur.Når du velger Alpakka 

Wool får du holdbare plagg som passer 

til både baby, barn og voksne. Alpakka 

Wool finnes i mange flotte farger fra 

nøytrale naturtoner og sarte pasteller til 

klare, friske nyanser og fine retrofarger. 

TIPS: Alpakka Wool egner seg svært 

godt til koftemønster og andre klassiske 

strikkeplagg, men er likeflott til fletter, 

struktur- og hullmønster. Plagg i Alpakka 

Wool passer til både inne- og utebruk, 

og garnet er mykt og godt til både sjal, 

skjerf, vanter, pulsvanter, luer og annet 

tilbehør. Garnet egner seg også til toving. 

Alpakka Wool har samme strikkefasthet 

som Mini Sterk og Tynn Alpakka og 

oppskriftene kan brukes om hverandre. 

Hver gang du kjøper garn fra Du Store 

Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

60 % fineste alpakka
40 % ren ny ull

Produsert i Peru

WOOL
ALPAKKA

50 gram = ca 166 meter

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

310

27
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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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