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STRIKKEFASTHET
Body, kyse 
og sokker 32 m glattstrikk med SKY på p nr 2,5 = 10 cm
Pose 15 m glattstrikk med HEXA på p nr 7 = 10 cm
  20 m Daisy mønster med HEXA 
  på p nr 7 = 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.

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, 
  kjm = kjedemaske, lm = luftmaske, 
  st = stav, hst = halvstav

© 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.

MYNTHE HENTESETT

DESIGN Trine Lise Høyseth

STØRRELSER
Body 0-3 (6) 9 (12) mnd 
Kyse og sokker 0-3 (6-9) 12 mnd
Pose 0-3 mnd

PLAGGETS MÅL
Body
Overvidde ca 39 (43) 47 (51) cm
Hel lengde ca 32 (35) 38 (41) cm
Pose
Vidde ca 44 cm
Hel lengde ca 52 cm

GARNFORBRUK
Body
SKY
Naturhvit DL 301 2 (3) 3 (3) nøster
Kyse
SKY
Naturhvit DL 301 1 (2) 2 nøster
Sokker
SKY
Naturhvit DL 301 1 nøste alle størrelser
Pose
HEXA
Natur 910 3 nøster

PINNEFORSLAG 
Body, kyse 
og sokker Liten rundp og strømpep nr 2,5
  Heklenål nr 2,5
Pose Strømpep og liten rundp nr 7
  Heklenål nr 7

TILBEHØR
Body 3 knapper, DSA 25775-18F1 
Pose 5 knapper, DSA 15829-44

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
SKY 70 % baby alpakka, 30 % mullbærsilke, 
25 gram = ca 116 meter
HEXA 100 % fineste alpakka, 
50 gram = ca 100 meter

56-09
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BODY

BAKSTYKKET  

Legg opp 23 (25) 27 (29) m 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 ved å lage 

1 kast som strikkes vridd glattstrikk på neste p. Gjenta økningene 

på hver p i alt 14 ganger (likt alle størrelser) og deretter på hver 

2. p 6 (8) 10 (12) ganger = 63 (69) 75 (81) m. Legg arbeidet til 

side. 

FORSTYKKET 

Legg opp 23 (25) 27 (29) m 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 ved å lage 

1 kast som strikkes vridd glattstrikk på neste p. Gjenta økningene 

på hver 2. p 7 (8) 9 (10) ganger og deretter på hver p 5 (6) 7 (8) 

ganger. Tilslutt legges det opp 8 nye m i hver side = 63 (69) 

75 (81) m. 

BOLEN

Sett for- og bakstykket inn på liten rundp nr 2,5 = 126 (138) 150 

(162) m. Sett et merke i hver side. 

Herfra måles arbeidet videre! 

Fortsett rundt med glattstrikk til arbeidet måler 13 (14) 15 (16) 

cm. Strikk Daisy mønster etter diagrammet over 39 m midt 

foran, de øvrige m strikkes i glattstrikk. 

Når arbeidet måler 19 (20) 21 (22) cm, felles det 6 m i hver side 

(= 3 m på hver side av hvert merke) = 57 (63) 69 (75) m til for- 

og bakstykket. Strikk hver del ferdig for seg. 

FORSTYKKET

= 57 (63) 69 (75) m.

Fell videre til ermehull hver 2. p 1,1 (1,1,1) 1,1,1 (1,1,1,1) m = 

53 (57) 63 (67) m. Strikk Daisy mønsteret i ca 7 (7,5) 8 (8,5) cm, 

slutt med første rad i diagrammet, fortsett med glattstrikk over 

alle m til ferdig mål. Når ermehullet måler 4 (5) 5 (6) cm (målt 

flatt og rett opp), felles de midterste 15 (15) 17 (17) m av til hals 

og hver side strikkes ferdig for seg. Fell videre mot halsen hver 

2. p 2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3 (2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3) 2,2,1,

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

m er nå felt. 

Sett et merke på skulderen = der ermehullet måler 8 (9) 10 (11) 

cm. Strikk den andre side på samme måte, men speilvendt.

BAKSTYKKET

= 57 (63) 69 (75) m.

Fell til ermehull som på forstykket. Strikk videre til ermehullet 

måler 6 (7) 8 (9) cm. Fell av de midterste 23 (25) 27 (29) m til 

nakken og strikk hver side ferdig for seg. 

Fell videre mot halsen hver 2. 

p 2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3 (2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,3) 

2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3 (2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3) m. Alle m er nå felt. 

Sett et merke på skulderen, dvs der ermehullet måler 8 (9) 

10 (11) cm. 

Strikk den andre side på samme måte, men speilvendt.

KANT FORAN I HALSEN

Strikk opp ca 16 m pr 5 cm med p nr 2,5 øverst langs hele 

kanten foran = ca 75 til 95 m. Strikk 3 p r, fell av. 

Hekle langs avfellingskanten med heklenål 2,5 slik: 1 kjm i første 

m, *4 lm, 1 st i første lm (= 1 picot), hopp over ca 1 cm, 1 kjm*, 

gjenta fra*-*.

KANT BAK I NAKKEN

Strikk opp m på samme måte som på forstykket = ca 70 til 

90 m. Strikk 3 p r, fell av. Hekle som på forstykket. 

ERMEHULLSKANT

Legg bakstykket over forstykket slik at merkene på skuldrene 

kommer oppå hverandre. Det blir ca 7-8 cm overlapp. 

Strikk opp ca 16 m pr 5 cm med strømpep nr 2,5 rundt 

ermehullet (der det er overlapp må det strikkes opp gjennom 

begge lag) = ca 60 (65) 70 (75) m. Strikk 1 omgang vr, 1 omgang 

r og 1 omgang vr. Fell av. 

Gjenta rundt det andre ermehullet. 

Hekle picoter i avfellingskanten som foran i halsen. 

KNAPPEHEMPER OG KANT RUNDT BENA

Bruk heklenål 2,5 og begynn ytterst i rillekanten mellom bena 

på forstykket. Hekle 1 kjm, 4 lm (= knappehempe), hopp over 
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1 cm, kjm frem til 0,5 cm før midten, 4 lm, hopp over 1 cm, kjm 

frem til det gjenstår 1 cm, 4 lm, 1 kjm i siste m, videre hekles det 

picoter (som foran i halsen) langs åpningen til det ene benet, 

kjm langs rillekanten på bakstykket og picoter langs åpningen til 

det andre benet. Klipp av garnet.

Sy i 3 knapper på rillekanten mellom bena på bakstykket. 

KYSE

Legg opp 101 (109) 117 m på rundp nr 2,5. Strikk 6 p r frem 

og tilbake, fortsett med Daisy mønster etter diagrammet (1. 

p = vrangen) med 1 m rille i hver side. Når arbeidet måler 11 (12) 

13 cm, felles det 37 (41) 44 m i hver side (= sidestykker). Strikk 

riller frem og tilbake over de gjenværende 27 (27) 29 m i 7 (8) 

9 cm (= bakstykket), fell 1 m i hver side, strikk riller videre 

og gjenta fellingene på hver 2. cm 2 ganger til = 21 (21) 23 m. 

Fell av når det rillestrikkede partiet måler ca 12 (13) 14 cm.

NB! Mål slik at bakstykket er like langt som sidestykkene, sy dem 

sammen.  Hekle langs oppleggskanten foran på kysa med 

heklenål nr 2,5 slik: 1 kjm i første m, *4 lm, 1 st i første lm (= 

1 picot), hopp over ca 1 cm, 1 kjm*, gjenta fra*-*. 

Hullrad: Strikk opp 85 (93) 101 m med rundp nr 2,5 innenfor 

ytterste m i nederkant av kysen. Strikk 3 p r frem og tilbake. 

Neste p strikkes slik: *2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra *-*, slutt 

med 1 r. Strikk 3 p r frem og tilbake, fell av. 

Klipp 3 tråder 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 hullraden.

SOKKER

Legg opp 57 (61) 65 m på p nr 2,5. Strikk 4 p r frem og tilbake. 

Fortsett med Daisy mønster etter diagrammet (1. p = vrangen) 

med 1 m rille i hver side til arbeidet måler 5 cm, slutt etter 1 p fra 

retten. Neste p strikkes slik: *2 vr sammen, 1 kast*, gjenta fra 

*-*, slutt med 1 vr. Strikk 1 p r fra retten, deretter settes 21 (23) 

25 m i hver side på en tråd. Fortsett med Daisy mønsteret 

over de midterste 15 m i 3 (3,5) 4 cm. Strikk opp 10 (11) 

12 m på hver side av overstykket og sett m fra trådene tilbake 

på p = 77 (83) 89 m. Sett et merke i m midt foran. Fortsett 

med riller frem og tilbake samtidig som det felles 1 m på hver 

side av merke-m midt foran på hver 2. p 2 ganger = 73 (79) 

85 m. Når rillekanten måler 2 (2,5) 3 cm, felles det 30 (33) 

36 m av i hver side. Strikk riller videre over de gjenværende 

13 m til sålen måler 9 (10) 11 cm. Fell av og sy fast sålen til 

rillekanten og sy sammen sokken midt bak innenfor 1 kantm. 

Klipp 3 tråder på ca 1,5 meter, tvinn dem hardt sammen, brett 

snoren dobbelt slik at den tvinner seg igjen. 

Knyt en knute i hver ende, trekk snoren inn i hullraden, start 

og slutt midt foran. Strikk 2 like sokker.  

POSE

Legg opp 8 m på strømpep nr 7. Strikk 8 omganger glattstrikk 

rundt, samtidig som det økes ved å strikke 2 m i hver m hver 2. 

omgang ved å strikke i både bakre og fremre m-lenke på alle 

m = 64 m. Sett et merke i begynnelsen av omgangen. Fortsett 

med glattstrikk rundt til arbeidet måler 10 cm. Videre strikkes 

det frem og tilbake til åpning slik: Strikk til merket samtidig som 

det økes 20 m jevnt fordelt og legg opp 5 nye m på slutten 

av p til knappekant = 89 m. Snu og strikk tilbake. Fortsett slik: 

5 m riller (= knappekant), Daisy mønster etter diagrammet 

over 79 m og 5 m riller (= knapphullskant). Fortsett slik frem 

og tilbake, samtidig etter 3 cm, felles det til 1 knapphull 

på begynnelsen av neste p fra retten slik: 1 r, 2 r sammen, 2 kast, 

2 vridd r sammen, strikk ut p, på neste p strikkes det første kastet 

r og det andre vridd r. 

Gjenta fellingen til knapphull 4 ganger til med 

ca 6 cm mellomrom. Når siste knapphull er strikket, strikkes 

det 1 rille over alle m, samtidig felles det 20 m jevnt fordelt 

på de samme stedene det ble økt før Daisy mønsteret. 

Arbeidet måler nå ca 38 cm. 

Sett de første 16 m (= knapphullskanten + 11 m til) på en tråd 

og de siste 5 m (= knappekanten) på en annen tråd. Strikk riller 

videre frem og tilbake og fell i hver side hver 2. p 3,2,1,1,1 m = 

32 m (= bakstykket). Strikk 5 riller uten felling, deretter felles det 

i hver side hver 2. p 1,1,1,1,1,2,2,3 m = 8 m. Fell av. 

Kant: Sett m fra trådene i hver side inn på rundp nr 7 og strikk 

i tillegg opp ca 60 m rundt halsåpningen. Strikk 3 p r frem 

og tilbake, fell løst av.  

Hekle langs avfellingskanten med heklenål nr 7 slik: 1 kjm i første 

m, *4 lm, 1 hst i første lm, hopp over 2 m, 1 kjm i neste m*, 

gjenta fra *-*. Sy i knappene på knappekanten.

DIAGRAM

Gjenta

G
je

nt
a

StartSlutt

Daisy mønster

  R fra retten, vr fra vrangen
  Vr fra rette n
  Daisy mønster
  Strikk slik fra retten:
  Strikk 3 m vridd r sammen uten å slippe dem av p,
  lag 1 kast, strikk de samme 3 m vridd r sammen en
  gang til (pass på at alle løkkene er like lange),
  slipp m av venstre p
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Garn brukt 
i denne oppskriften

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

34

HEXA er et supermykt, tykt og smidig 

garn som gir lette og luftige plagg. 

Garnet er kabelspunnet av fineste alpak-

ka og du kan gjerne bruke tykke pinner, 

for eksempel 6-8 – alt etter hvor løst 

eller fast du strikker og hvordan du 

ønsker at det ferdige resultatet skal være.

TIPS: Hexa er svært elastisk og strekker seg 

når du strikker. Derfor er det ekstra viktig 

å starte med en strikkeprøve før du setter 

i gang med store prosjekter. Alle strikker 

forskjellig, og det gir utslag i det ferdige 

strikkeplagget.

Ved å kjøpe garn fra Du Store Alpakka 

støtter du Mirasolskolen i Peru.

HEXA
100 % fineste alpakka

 Produsert i Peru

50 gram = ca 100 meter

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

710
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Oppskrift til storesøster | 
DSA 56-08 MOLLY BUKSEDRESS
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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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