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TILBEHØR
Jakke 6 knapper, DSA LB26-15
Bukse 2 knapper, DSA LB26-15

STRIKKEFASTHET 27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
  26 m rillestrikk på p nr 3= 10 cm

Alternativt garn: ALPAKKA WOOL, 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

© 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.

MIKAEL HENTESETT

DESIGN Trine Lise Høyseth

STØRRELSER
Jakke og bukse  0-3 (6) 9 (12) mnd
Lue 0-3 (6-9) 12 mnd

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca 48 (52) 56 (60) cm
Hel lengde ca 27 (29) 31 (33) cm
Ermelengde ca 15 (17) 19 (21) cm
Bukse
Livvidde ca 44 (46) 48 (50) cm
Benlengde ca 18 (20) 23 (26) cm

GARNFORBRUK
Jakke
Lys blå 848 2 (3) 3 (3) nøster
Bukse
Lys blå 848 3 (3) 3 (4) nøster
Lue
Lys blå 848 1 nøste alle størrelser

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

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
MINI STERK 40 % fineste alpakka, 
40 % merinoull, 20 % nylon, 
50 gram = ca 166 meter

56-13
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RILLER (frem og tilbake)

1 rille = 2 p r.  

RILLER (rundt)

1 rille = 1 omgang vr og 1 omgang r.

JAKKE

BÆRESTYKKE

Det strikkes frem og tilbake på tvers med forkortede rekker.

Legg opp 24 (27) 29 (32) m på p nr 3 og strikk 1 p r fra vrangen, 

snu. Neste p strikkes slik: 3 m riller, mønster etter diagram A, 

11 (14) 16 (19) m riller, mønster etter diagram B og 3 m riller 

= 30 (33) 35 (38) m. Strikk 1 p tilbake fra vrangen (= 2. rad 

i diagrammene) og fortsett frem og tilbake med riller, mønster 

og forkortede rekker slik: 

1. og 2. p: Strikk over 23 (26) 28 (31) m, snu og strikk tilbake.

3. og 4. p: Strikk over alle m.

5. og 6. p: Strikk over 16 (18) 19 (21) m, snu og strikk tilbake.

7. og 8. p: Strikk over 23 (26) 28 (31) m, snu og strikk tilbake.

9. og 10 p: Strikk over alle m.

Gjenta disse 10 p til arbeidet måler 71 (77) 83 (89) cm langs den 

lengste siden = nederkant. (Arbeidet måler ca 29 (31) 33 (36) 

cm i overkant = rundt halsen). 

På neste p felles det 4 m over diagram A og 2 m over diagram 

B = 24 (27) 29 (32) m. Fell av de resterende m.    

Sett 4 merker langs den lengste siden av arbeidet slik:

1. merke settes etter 10 (11) 12 (13) cm (= forstykket),

2. merke settes 15 (16) 17 (18) cm fra første merket (= erme),

3. merke settes 21 (23) 25 (27) cm fra andre merket (= 

bakstykket),

4. merke settes 15 (16) 17 (18) cm fra tredje merket (= ermet), 

det er 10 (11) 12 (13) cm igjen etter fjerde merket (= forstykket). 

NB! Pass på at det er like mange riller på hvert forstykke 

og på begge ermene.    

FOR- OG BAKSTYKKET

Begynn nederst på venstre side av bærestykket og strikk opp 

m fra rettsiden med rundp nr 3 slik: 1 m i hver rille frem til 1. 

merke, legg opp 9 m (= under ermet), hopp frem til 2. merket, 

strikk opp 1 m i hver rille frem til 3. merket, legg opp 9 m (= 

under ermet), hopp frem til 4. merket, strikk opp 1 m i hver 

rille frem til avfellingskanten. Strikk 1 p r tilbake samtidig som 

m-tallet reguleres til 128 (138) 148 (158) m. NB! Pass på at det 

er like mange m på hvert forstykke. 

Strikk glattstrikk frem og tilbake i 16 (17) 18 (19) cm. Skift til rundp 

nr 2,5 og strikk 2 cm riller. Fell av.

ERMENE

Begynn midt under det ene ermet og strikk opp med strømpep 

nr 3 slik: 1 m i hver av de 5 første m som ble lagt opp under 

erme, 1 m i hver rille mellom merkene og tilslutt 1 m i hver 

av de 4 siste m som ble lagt opp under erme. Strikk 1 omgang 

vr samtidig som m-tallet reguleres til 50 (52) 54 (58) m. Sett 

et merke rundt første m. Strikk glattstrikk rundt, samtidig 

etter 1 cm, felles det 1 m på hver side av merket, strikk 2 vridd 

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

fellingene på hver 1,5. cm (likt alle størrelser) i alt 9 (9) 9 (10) 

ganger = 32 (34) 36 (38) m. Strikk til ermet måler 13 (15) 17 (19) 

cm, skift til strømpep nr 2,5 og strikk 2 cm riller rundt. 

Fell av, pass på at avfellingskanten ikke strammer. 

Strikk det andre ermet på samme måte.

KANT MED KNAPPER 

Høyre side gutt/venstre side jente

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

Strikk 4 riller frem og tilbake, fell av fra retten. 
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KANT MED KNAPPHULL 

Venstre side gutt/høyre side jente

Strikk som kanten med knapper, men etter 2 riller felles det til 

6 knapphull jevnt fordelt. Øverste knapphull skal være 1 cm fra 

toppen 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. 

MONTERING

Sy i knappene.

BUKSE 

BÆRESTYKKET

Arbeidet strikkes på tvers. 

Legg opp 24 (27) 29 (32) m på p nr 3 og strikk 1 p r fra vrangen, 

snu. Neste p strikkes slik: 3 m riller, mønster etter diagram A, 

11 (14) 16 (19) m riller, mønster etter diagram B og 3 m riller = 

30 (33) 35 (38) m. Fortsett frem og tilbake med riller og mønster. 

Når arbeidet måler 19 (20) 20 (21) cm, felles det til knapphull rett 

under diagram B fra retten slik: Strikk til det gjenstår 11 m, strikk 

2 r sammen, 2 kast, 2 vridd r sammen, strikk de siste 7 m som 

før. På neste p strikkes det første kastet r og det andre vridd r. 

Gjenta fellingen til knapphull når arbeidet måler 25 (26) 28 (29) 

cm. Strikk til arbeidet måler 44 (46) 48 (50) cm. På neste p felles 

det 4 m over diagram A og 2 m over diagram B = 24 (27) 29 (32) 

m. Fell av de resterende m på neste p. 

Sy oppleggskanten til avfellingskanten, kant i kant slik at det ikke 

blir en tykk søm. Start midt bak, der sømmen er og strikk opp 

1 m i hver rille med rundp nr 3 nederst langs den siden hvor 

diagram A ble strikket. Strikk 1 omgang vr, deretter 1 omgang 

r, samtidig som det økes jevnt fordelt til 144 (152) 160 (168) m. 

Sett et merke midt foran og midt bak. 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 videre 

rundt til det glattstrikkede partiet måler 9 (10) 11 (12) cm midt 

foran. Nå økes det til kile foran og bak ved å lage 1 kast på hver 

side av de 2 midterste m. På neste omgang strikkes kastene 

vridd r. Gjenta økningene på hver 4. omgang i alt 5 ganger = 

164 (172) 180 (188) m. NB! Det økes på hver side av 2 m mer for 

hver gang slik at det blir flere og flere m mellom økningene til 

kile. Når det glattstrikkede partiet måler 14 cm midt foran, felles 

det av 10 m foran og bak til kile. Strikk hvert ben ferdig for seg.

BEN

= 72 (76) 80 (84) m.

Strikk glattstrikk rundt på p nr 3 i 16 (18) 21 (24) cm. 

Strikk 2 r sammen omgangen rundt = 36 (38) 40 (42) m. 

Skift til strømpep nr 2,5 og strikk 2 cm riller. Fell av. 

Strikk det andre benet på samme måte.    

SELER

Legg opp 8 (8) 9 (9) m på p 2,5 og strikk riller i 18 (20) 22 (24) 

cm, fell av. Strikk en sele til på samme måte.

KNELAPPER

Legg opp 12 (13) 14 (15) m på p nr 3 og strikk 1 p r. Neste 

p strikkes slik: *1 r, 1 kast, r til det gjenstår 1 m, 1 kast, 1 r, snu 

og strikk r tilbake, kastene strikkes vridd for å unngå hull*, gjenta 

fra *-* 1 gang til = 16 (17) 18 (19) m. Strikk riller til arbeidet måler 

6,5 (7) 7,5 (8) cm. Neste p strikkes slik: *1 r, 2 vridd r sammen, 

r til det gjenstår 3 m, 2 r sammen, 1 r, vend og strikk r tilbake*, 

gjenta fra *-* 1 gang til = 12 (13) 14 (15) m. Fell av. Strikk 2 like 

knelapper.    

MONTERING

Sy på knelappene midt foran på bena. Sy på selene kant i kant 

øverst på bakstykket, med ca 6 (7) 7 (8) cm mellomrom. 

Sy på en knapp ytterste på hver ende av selene. Sy sammen 

kilen mellom bena.

LUE

Arbeidet strikkes på tvers med forkortede rekker.

Legg opp 32 (36) 40 m på p nr 3. Strikk 1 p r fra vrangen, snu. 

Neste p strikkes slik: 3 m riller, mønster etter diagram A, riller 

ut p = 36 (40) 44 m. Strikk 1 p tilbake fra vrangen (= 2. rad 

i diagrammene) og fortsett frem og tilbake med riller, mønster 

og forkortede rekker slik: 

1. og 2. p: Strikk over 24 (28) 32 m, snu og strikk tilbake.

3. og 4. p: Strikk over 29 (33) 37 m, snu og strikk tilbake. 

5. og 6. p: Strikk over 33 (37) 41 m, snu og strikk tilbake.

7. og 8. p: Strikk over alle m. 

Gjenta disse 8 p til arbeidet måler 36 (39) 42 cm langs den 

lengste siden. På neste p felles det 4 m over diagram A = 

32 (36) 40 m. Fell av de resterende m. Sy oppleggskanten til 

avfellingskanten, kant i kant slik at det ikke blir en tykk søm. 

Trekk en tråd gjennom de ytterste rille-m øverst på lua, dra 

sammen og fest godt.

DIAGRAM A, B

AB

G
je
nt
a

G
je
nt
a

  R fra retten, vr fra vrangen
  Sett 2 m på hjelpep bak arbeidet,
  2 r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 3 m på hjelpep bak arbeidet,
  3 r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 3 m på hjelpep foran arbeidet,
  3 r, strikk m fra hjelpep r
  Øk 1 m ved å lage 1 kast som
  strikkes vridd vr på neste p
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Garn brukt 
i denne oppskriften

Oppskrift til storesøster | DSA 56-15 MYS SØSKENGENSER Oppskrift til teppe | DSA 56-14 MIKAEL BABYTEPPE

MINI STERK er en tynnere utgave av 

Sterk som er et av våre mest populære 

garn. Velg Mini Sterk til samme typer 

plagg som Sterk. Flott til finkofter, skole- 

og barnehageklær, kjoler, skjørt, bukser, 

alle bruksplagg til store og små, sokker 

og tilbehør. Alle fargene i Mini Sterk 

finner du også i Sterk. Strikk for eksempel 

jakke i Sterk og skjørt eller bukser i Mini 

Sterk. 

TIPS: Med alpakka-merino-miksen får du 

lunheten fra alpakka-fiberen, merionoulla 

øker elastisiteten, og nylonforsterkningen 

gir et garn med god slitestyrke. 

Mini Sterk har samme strikkefasthet som 

Alpakka Wool og Tynn Alpakka og 

oppskriftene kan brukes om hverandre.

Hver gang du kjøper garn fra Du Store 

Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

MINI

STERK
40 % fineste alpakka

40 % merinoull • 20 % nylon
 Produsert i Peru

50 gram = ca 137 meter

• Ullvugge 30 °C
• Vrenges 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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