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BABY SILK
Dette er luksusgarnet vårt som er spunnet av den fineste babyalpakka og silke. 

Plagg strikket i Baby Silk blir myke, glansfulle og får en flott drapering. 

Garnet egner seg godt til finere plagg og tilbehør for både vokse og barn og ikke minst til familiens aller minste.

 

80 % Baby Alpakka, 20 % Silke.

Vekt pr. nøste: 50 gr.

Løpemeter pr. nøste: 133 m

Strikkefasthet: 24 m i glattstrikk på pinne 3,5 = 10 cm

 MIRASOL
En klassisk garntykkelse i fineste, mykeste alpakka. 

Dette er et garn som kan brukestil fritid og innebruk, både for barn og voksne. 

Egner se også til votter, sokker og annet tilbehør.

 

100% Alpakka.

Vekt pr. nøste: 50 gr.

Løpemeter pr. nøste: 125 m

Strikkefasthet: 22 m glattstrikk på pinne nr. 3,5 = 10 cm

TIPS
  

Strikk alltid en prøve før du begynner

Legg opp minst 6 masker mer enn det du skal ha på 10 cm ifølge oppskriften. Strikk til du har en likesidet firkant. 

Legg prøven flatt, legg på målebåndet og tell hvor mange masker du har mellom 0 og 10-streken. Har du for få 

masker må du ha tynnere pinner, har du for mange masker må du ha tykkere pinner.

 

Vaskeanvisning

Ofte holder det å lufte plaggene, for alpakkafiber har selvrensende egenskaper. Når det trengs, skal garn fra Du 

Store Alpakka vaskes for hånd men med en mild sjampo, Sunlightsåpe, Milo eller Woolite. Bruk aldri skyllemiddel. 

Plagget kan gjerne sentrifugeres lett i en vaskepose, før det legges i fasong og tørkes liggende.
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BABY
SETT

Design: olaug kleppe
oppskriftsdel side 2

MODELL 3201

BABY SILK33+3,5 3+3,5
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BABY
SETT

Design: kari haugen
oppskriftsdel side 4

MODELL 3202

BABY SILK3+3,5 3+3,5
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MIRASOL
(STERK)

3+3,5 3+3,5
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MIRASOL
(STERK)

3+3,5 3+3,5
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DRESS
OG LUE

Design: kari haugen
oppskriftsdel side 6

MODELL 3203
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BABY SILK3+3,53+3,5
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BABY SILK3+3,53+3,5
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JAKKE, GENSER  
OG LUE

Design olaug kleppe
oppskriftsdel side 9

MODELL 3204
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OPPSKRIFTENE
www.dustorealpakka.com



STØRRELSER  (0-3) 6 (12) måneder

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
  

pinner   Liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5. Heklenål nr 3.
 

TILBEHØR  3 knapper (vi har brukt knapper fra Hjelmtvedt, vnr. K211311 og K201972)
   

Strikkefasthet  24 m glattstrikk = 10 cm. 22 rillestrikk = 10 cm

Garnforbruk  BABY SILK.
   
   JAKKE, BUKSE OG SOKKER   Rosa nr 339 eller beige nr 324: (200) 250 (300) g
   LUE         Rosa nr 339 eller natur 301: 50 g til alle størrelser 
 

BABY
SETT 

MODELL 3201

JAKKE
Bak- og forstykker (strikkes i ett stykke)

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

holdsvis løst opp på p 3,5. Strikk fram og tilbake rillestrikk 

(alle p strikkes rett). Når arbeidet måler (22) 26 (29) cm fel-

les 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 

Design: OLAUG KLEPPE

= 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.

BABY SILK33+3,5 3+3,5

32

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.
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Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.

BABY
SETT 

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 begyn-

nelsen 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 sidesømmer 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 om-

gang 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 masker. Når arbei-

det 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 om-

gang 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 be-

gynner fellingen i toppen: 

Strikk (7) 8 (9) r, 2 r sammen omgangen rundt. Strikk 1 om-

gang 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 gjen-

nom 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 rett sam-

tidig 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, nes-

te 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 fellin-

gen 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. Nes-

te 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 midtfel-

tet = (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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STØRRELSER  (0-3) 6 (12) måneder

MÅL   GENSER
   Overvidde:  ca (42) 46 (50) 54 cm
   Hel lengde:  ca (22) 25 (28) 32 cm
   Ermelengde:  ca (13) 15 (17) 20 cm
   BUKSE
   Benlengde:  ca (16) 18 (20) 24 cm

pinner   Liten rundp og strømpep nr. 3 og 3,5.

TILBEHØR  8-10 knapper (vi har brukt knapper fra Du Store Alpakka, vnr. W9,15). 
   Eventuelt silkebånd til bukse og lue.
   

Strikkefasthet  30 m og 34 p ribbestrikk (2 r, 2 vr, lett utstrekt) = 10 x 10 cm

 

Garnforbruk  BABY SILK.
   
   GENSER     Natur nr 301: (100) 150 (150) 200 g 
   BUKSE   Natur nr 301: (100) 150 (150) 150 g 
   LUE OG STRØMPER Natur nr 301: (50) 100 (100) 100 g 

  

BABY
SETT 

MODELL 3202

BABY SILK3+3,5 3+3,5

Design: kari haugen

54

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.
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Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.

BABY
SETT 

GENSER
For - og bakstykket
Legg opp (128) 140 (152) 164 m på rundp nr 3,5. Strikk rundt 

2 r, 2 vr. NB: Begynn omgangen med (1) 2 (1) 2 r. Strikk til 

arbeidet måler (15) 17 (19) 22 cm. Sett en merketråd i hver 

side med (64) 70 (76) 82 m til hver halvdel. Strikk 1 omgang 

til hvor det felles 4 m på hver side av merketrådene = (56) 

62 (68) 74 m igjen til for - og bakstykket. Legg arbeidet til 

side mens ermene strikkes.

Ermer
Legg opp (32) 36 (40) 40 m på strømpep nr. 3,5. Strikk 2 

r, 2 vr. OBS: Begynn omgangen med 1 r. Øk 2 m midt under 

ermet hver (2,5.) 2,5. (2.) (2.) cm i alt (5) 6 (7) 10 ganger = 

(42) 48 (54) 60 m. Fortsett uten å øke til ermet måler (13) 

15 (17) 20 cm. Strikk 1 omgang til hvor det felles 8 m midt 

under ermet (4 m først og sist på omgangen) = (34) 40 (46) 

52 m igjen.

Raglanfelling
Sett m fra forstykket over på en tråd. Sett m fra erme + 

bakstykke + erme inn på samme p = (124) 142 (160) 178 m. 

Strikk videre fram og tilbake 2 r, 2 vr slik som m framstår. 

Sett to merketråder der hvor bakstykket møter ermene. 

Strikk 1. p fra vrangen. På 2. p begynner fellingene: Begynn 

med 1 vr, 2 r, 2 vr sammen, strikk til 3 m før første merketråd, 

strikk 2 vr sammen, 2 r, 2 vr sammen, strikk til 3 m før andre 

merketråd, strikk 2 vr sammen, 2 r, 2 vr sammen, strikk til 5 

m gjenstår og avslutt med 2 vr sammen, 2 r, 1 vr. Pass på å 

stramme tråden i begynnelsen av hver p. 

Gjenta disse fellingene 2. hver p til det er felt i alt (13) 15 

(17) 19 ganger. Bytt til p nr 3. Strikk (1,5) 2 (2) 2 cm 2 r, 2 vr 

til halskant. Fell av i r og vr.

Forstykke
Fortsett med 2 r 2 vr. Første p strikkes fra vrangen. På 2. p 

felles slik: I begynnelsen av p strikkes 1 vr, 2 r, 2 vr sammen, 

i slutten av p strikkes 2 m vr sammen, 2 r, 1 vr. Gjenta disse 

fellingene 2. hver p til det er felt i alt (9) 11 (13) 15 ganger. 

Sett de midterste (16) 18 (18) 20 m på en tråd. Strikk hver 

side for seg slik: Fell til halsen (samtidig som det felles til 

raglan) 2. hver p 2 m 1 gang og deretter 1 m til halsfellingen 

møter raglanfellingen. 

Flytt m som ble satt på en tråd midt foran, over på en p nr 

3. Plukk opp ca. 15 m pr. 5 cm på hver side av disse, langs 

halsfellingen. Strikk halskant som på bakstykket.

Kanter bakstykke
Strikk opp fra retten ca. 15 m pr 5 cm i ytterste m langs kan-

ten. Strikk (1,5) 2 (2) 2 cm 2 r, 2 vr. Fell av i r og vr.

Kanter forstykke
Strikkes som kanter bak, men etter ca 1 cm lages 4 - 5 

knapphull med jevne mellomrom. De ytterste bør være  ca 

1 cm fra kanten. Knapphull kan lages slik: 2 r sammen, 1 

dobbelt kast, 2 vr sammen. Neste p strikkes det doble kas-

tet som 1 r, 1 vr. Sy sammen under ermene og sy i knapper.

BUKSE
Begynn øverst. Legg opp (84) 96 (108) 120 m på p nr 3. 

Strikk 2 r, 1 vr omgangen rundt. Etter (3) 3,5 (4) 4,5 cm lages 

en hullrad slik: *2 r sammen, 1 kast, 1 vr, 2 r, 1 vr*, gjenta *-* ut 

omgangen. Fortsett med 2 r, 1 vr (3) 3,5 (4) 4,5 cm til. Strikk 

så en omgang hvor det økes 1 m i hver vr m = (112) 128 (144) 

160 m. Videre strikkes 2 r, 2 vr. Når arbeidet fra økingene 

måler (10) 12 (14) 16 cm, skal det settes et merke på hver 

side av 2 r m midt foran og midt bak. Øk 1 m på hver side av 

de 2 midtm 2. hver omgang (3) 4 (5) 6 ganger. Avslutt med 

1 omgang uten økinger. De nye m tas med i 2 r, 2 vr. Det skal 

nå være (124) 144 (164) 184 m. Del så arbeidet midt foran 

og midt bak = (62) 72 (82) 92 m til hvert ben. Strikk hvert 

ben for seg slik: Fell 2 m på innsiden av benet hver 1. cm (6) 

7 (11) 12 ganger og hver 1,5. cm (5) (7) 6 (8) ganger = (40) 

44 (48) 52 m . Strikk til benet måler (20) 22 (24) 28 cm. De 

siste 4 cm skal være oppbrett. Fell av med r og vr m.

Sett et silkebånd eller en tvunnet snor i livet.

LUE
Økning: Ta opp tråden mellom 2 m og strikk den vridd.

Begynn øverst. Legg opp (21) 23 (25) 27 m og strikk rundt 

i glattstrikk til arbeidet måler 1 cm. På neste omgang økes 

1 m i hver m = (42) 46 (50) 54 m. Videre strikkes 1 vr, 1 r. 

Når arbeidet måler 3 cm skal det økes 1 m etter hver r m = 

(63) 69 (75) 81 m. Fortsett med 1 vr, 2 r. Når arbeidet måler 

5 cm økes 1 m etter hver vr m = (84) 92 (100) 108 m. Strikk 

2 vr, 2 r til arbeidet måler (13) 15 (16) 17 cm. Pass på at 

omgangen begynner med 2 vr.

 

Neste omgang strikkes slik: Fell av (42) 50 (46) 54 m, 

strikk de neste (14) 14 (18) 18 m i 2 r, 2 vr som før (venstre 

øreklaff, sett disse m på en tråd og strikk øreklaffen ferdig 

til slutt), fell av de neste (14) 14 (18) 18 m (midt bak), strikk 

høyre øreklaff frem og tilbake over de resterende (14) 14 

(18) 18 m slik: 
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Strikk 2 r, 2 vr. Etter (1) 1 (1) 1,5 cm begynner fellingene. Fell 

1 m innenfor de 2 ytterste m i begynnelsen av hver p. Fell 

ved å strikke 2 r sammen eller 2 vr sammen etter som det 

passer med mønsteret (2 r, 2 vr). Fortsett slik til det er 8 m 

igjen og fell av disse m ved å strikke 2 og 2 m r sammen.

Sett m fra venstre øreklaff på p og strikk en tilsvarende 

øreklaff.

Dra en tråd (gjerne enden av oppleggstråden) gjennom m i 

oppleggskanten. Stram forsiktig og fest tråden godt.

Sy silkebånd eller en tvunnet snor i øreklaffene.

STRØMPER
Størrelser: (0-3) 6 (12) måneder

Legg opp (36) 40 (44) m på strømpep nr 3. Strikk rundt 2 r, 

2 vr (3,5) 4 (4,5) cm. Resten av sokken strikkes i glattstrikk. 

Lag hæl over de midterste (18) 20 (22) m: Strikk (2) (2,5) 3 

cm glattstrikk fram og tilbake med siste p fra vrangen. Fell 

så slik: Strikk (11) 12 (13) r, 2 vridd r sammen, 1 r, snu. Ta 1 m 

løs av, strikk 5 vr, 2 vr sammen, 1 vr, snu. Ta 1 m løs av, strikk 

6 r, 2 vridd r sammen, 1 r, snu. Ta 1 m løs av, strikk 7 vr, 2 vr 

sammen, 1 vr, snu. Fortsett slik til alle m er strikket. Strikk 

så opp (7) 8 (9) m langs hver side av hælen. Fortsett rundt 

over alle m og fell 1 m på hver side ved å strikke 2 r sammen 

på hver side av de (18) 20 (22) vristm (fell m som ble pluk-

ket opp langs hælen) til det er (36) 40 (44) igjen. Strikk til 

foten måler (7) 8 (9) cm eller til ønsket lengde før felling 

til tå. Fell så ved å strikke 2 r, 2 r sammen ut omgangen. 

Strikk 2 omganger uten å felle. Neste omgang strikkes 1 r, 2 

r sammen ut omgangen. Strikk 1 omgang uten å felle. Strikk 

2 r sammen ut omgangen = (9) 10 (11) m igjen. Strikk (1) 0 (1) 

r og videre 2 r sammen ut omgangen. Klipp av tråden, trekk 

den gjennom m og fest den godt. 

HEL
DRESS
OG LUE

MODELL 3203

Design: kari haugen

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.
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Strikk 2 r, 2 vr. Etter (1) 1 (1) 1,5 cm begynner fellingene. Fell 

1 m innenfor de 2 ytterste m i begynnelsen av hver p. Fell 

ved å strikke 2 r sammen eller 2 vr sammen etter som det 

passer med mønsteret (2 r, 2 vr). Fortsett slik til det er 8 m 

igjen og fell av disse m ved å strikke 2 og 2 m r sammen.

Sett m fra venstre øreklaff på p og strikk en tilsvarende 

øreklaff.

Dra en tråd (gjerne enden av oppleggstråden) gjennom m i 

oppleggskanten. Stram forsiktig og fest tråden godt.

Sy silkebånd eller en tvunnet snor i øreklaffene.

STRØMPER
Størrelser: (0-3) 6 (12) måneder

Legg opp (36) 40 (44) m på strømpep nr 3. Strikk rundt 2 r, 

2 vr (3,5) 4 (4,5) cm. Resten av sokken strikkes i glattstrikk. 

Lag hæl over de midterste (18) 20 (22) m: Strikk (2) (2,5) 3 

cm glattstrikk fram og tilbake med siste p fra vrangen. Fell 

så slik: Strikk (11) 12 (13) r, 2 vridd r sammen, 1 r, snu. Ta 1 m 

løs av, strikk 5 vr, 2 vr sammen, 1 vr, snu. Ta 1 m løs av, strikk 

6 r, 2 vridd r sammen, 1 r, snu. Ta 1 m løs av, strikk 7 vr, 2 vr 

sammen, 1 vr, snu. Fortsett slik til alle m er strikket. Strikk 

så opp (7) 8 (9) m langs hver side av hælen. Fortsett rundt 

over alle m og fell 1 m på hver side ved å strikke 2 r sammen 

på hver side av de (18) 20 (22) vristm (fell m som ble pluk-

ket opp langs hælen) til det er (36) 40 (44) igjen. Strikk til 

foten måler (7) 8 (9) cm eller til ønsket lengde før felling 

til tå. Fell så ved å strikke 2 r, 2 r sammen ut omgangen. 

Strikk 2 omganger uten å felle. Neste omgang strikkes 1 r, 2 

r sammen ut omgangen. Strikk 1 omgang uten å felle. Strikk 

2 r sammen ut omgangen = (9) 10 (11) m igjen. Strikk (1) 0 (1) 

r og videre 2 r sammen ut omgangen. Klipp av tråden, trekk 

den gjennom m og fest den godt. 

HEL
DRESS
OG LUE

MODELL 3203

Design: kari haugen

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.
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dress 

(Plagget strikkes ovenfra og ned. Kantm strikkes r på hver 

p hele veien)

Bakstykke
Legg opp (77) 82 (87) 92 (97) m på p nr 3,5. Strikk ribbe-

strikk slik:

1. p (retten): Kantm, 1 r, *3 vr, 2 r*, gjenta *-* og avslutt med 

3 vr, 1 r, kantm.

2. p (vrangen): Strikk r over r og vr over vr.

Gjenta disse 2 p.

Strikk til arbeidet måler (10) 11 (11,5) 12 (13) cm og fell på 

siste p begge kantm = (75) 80 (85) 90 (95) m.

Venstre forstykke
Legg opp (24) 25 (27) 28 (30) m på p nr 3,5 og strikk rib-

bestrikk slik: 1. p (retten): Kantm, 1 r, *3 vr, 2 r*, gjenta *-* og 

avslutt med (2 vr) 3 vr (3 vr, 2 r) 1 vr (3 vr).

2. p (vrangen): Strikk rett over rett og vr over vr.

Gjenta disse 2 p til arbeidet måler ca (1) 1 (1,5) 2 (2,5) cm og 

neste p er en p fra vrangen. Legg opp 1 m i begynnelsen av 

p, strikk ut p. Strikk 1 p uten å øke. Neste p skal det igjen i 

begynnelsen av p legges opp 1 m. Strikk deretter 1 p uten å 

øke. Fortsett å øke slik mot halsen 2. hver p: 1 m 1 gang til, 2 

m (2) 2 (2) 1 (1) gang(er), 3 m (0) 0 (0) 1 (1) gang og (4) 5 (6) 6 

(7) m 1 gang. Det skal nå være (35) 37 (40) 42 (45) m. Nye m 

tas etterhvert med i mønsteret (2 r, 3 vr). Fortsett uten å øke 

til forstykket er like langt som bakstykket og fell på siste p 

kantm = (34) 36 (39) 41 (44) m.

Høyre forstykke
Strikkes som venstre men speilvendt:

(1. p (retten): (2 vr) 3 vr (2 r, 3 vr) 1 vr (3 vr) *2 r, 3 vr*, gjenta 

*-* og avslutt med 1 kantm

2. p (vrangen): Strikk rett over rett og vr over vr)

 

Sammenstrikking for- og bakstykke 
Sett forstykke + bakstykke + forstykke inn på samme 

rundp = (143) 152 (163) 172 (183) m. Strikk 2 r, 3 vr fram og 

tilbake over alle m til arbeidet måler (34) 37 (40) 43 (46) 

cm. Legg opp (7) 8 (7) 8 (7) m i slutten på neste p (midt 

foran) = (150) 160 (170) 180 (190) m og strikk videre rundt. 

De nye m tas med i mønsteret. Sett et merke i (3) 2 (3) 2 

(3)  m midt foran og midt bak = midtm. Når det er strikket 2 

cm rundt, skal det økes: Øk 1 m på hver side av de (3) 2 (3) 

2 (3) midtm = 4 m økt i løpet av 1 omgang. Nye m tas med 

i mønsteret (2 r, 3 vr). Gjenta økingene 2. hver omgang til 

det i alt er økt (3) 4 (5) 6 (7) ganger = (162) 176 (190) 204 

(218) m. Strikk 1 omgang uten å øke. Del så arbeidet midt 

foran og midt bak = (81) 88 (95) 102 (109) m til hvert ben.

Strikk hvert ben for seg slik: Fell 2 m på innsiden av benet 

hver 1. cm (8) 5 (14) 13 (16) ganger og deretter hver 1,5. cm 

(5) 9 (4) 6 (6) ganger. NB: I størrelser (24) 36 måneder skal 

det felles kun 1 m siste gang. Det skal nå være (55) 60 (60) 

65 (65) m. Strikk til benet måler (18) 20 (22) 24 (27) cm. 

Strikk 2 vr sammen i hvert felt med 3 vr = (44) 48 (48) 52 

(52) cm.

Bytt til p nr 3. Strikk 4 cm 2 r, 2 vr. Fell av og strikk det andre 

benet likt.

STØRRELSER  (6) 12 (24) 36 (48) måneder

MÅL   Overvidde: ca (53) 57 (60) 64 (67) cm
   Hel lengde: ca (60) 65 (71) 77 (83) cm
   Ermelengde: ca (17) 20 (23) 26 (29) cm

pinner   Liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5. 

TILBEHØR  (6) 7 (7) 8 (8) knapper (vi har brukt knapper fra Du Store Alpakka, vnr. W9,15)
   

Strikkefasthet  28 m og 32 p ribbestrikk (lett utstrekt) = 10 x 10 cm

Garnforbruk  MIRASOL. Kan også strikkes i STERK

   Brun nr. 2004 eller rosa nr. 2041: (300) 350 (350) 400 g

  

MIRASOL
(STERK)

3+3,5 3+3,5



Ermer
Legg opp (40) 44 (44) 48 (48) m på strømpep nr 3. Strikk 

2 r, 2 vr 4 cm. Bytt til p nr 3,5 og øk på denne måten: *2 r, 

1 vr, løft tråden mellom 2 m vridd over på p og strikk 1 vr, 1 

vr*, gjenta *-* ut omgangen = (50) 55 (55) 60 (60) m. Strikk 

videre 2 r, 3 vr. Øk 2 m midt under ermet hver (4.) 5. (3.) 5. 

(4.) cm (3) 3 (5) 4 (6) ganger = (56) 61 (65) 68 (72) m. Strikk 

til ermet måler (17) 20 (23) 26 (29) cm. Fell av. Strikk det 

andre ermet likt.

Sy skuldersømmene.

Halskant
Strikk opp fra retten ca 14 m pr 5 cm langs halsen på p nr 

3. Masketallet skal være delelig med 4 + 2, slik at p kan 

begynne og slutte med 2 r. Strikk (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm 2 

r, 2 vr. Fell av. 

Venstre forkant jente/høyre forkant gutt
Strikk opp fra retten ca. 14 m pr 5 cm med p nr 3 langs kan-

ten foran og strikk 2 r, 2 vr ca 3 cm (like langt som de 7-8 m 

som ble lagt opp midt foran). Fell av.

Høyre forkant jente/venstre forkant gutt
Strikkes som den første kanten men midtveis skal det lages 

(6) 7 (7) 8 (8) knapphull. Disse lages slik: strikk 2 r sammen, 

lag et dobbelt kast, 2 vr sammen. Neste p strikkes det doble 

kastet som 1 r + 1 vr. Det øverste knapphullet lages rett ut 

for halskanten, det nederste ca 2 cm fra kanten.

Legg stolpen med knapphull oppå den andre stolpen og sy 

fast nederst. Sy knapper i dressen.

Sy i ermene. Pass på at midten av ermet møter skuldersøm-

men.

 LUE 
Legg opp (90) 100 (110) 120 (130) m på nr 3,5. Strikk rundt 

2 r, 3 vr til arbeidet måler (15) 17 (19) 20 (22) cm. Fell av og 

sy sammen i toppen.

«Ører» 
Mål i siden ca (3) 3 (3,5) 4 (4) cm inn på arbeidet på toppen 

av luen og (3) 3 (3,5) 4 (4) cm ned på siden. Sy ned med 

tråklesting. Rynk sammen og sy attersting fram og tilbake. 

98



Ermer
Legg opp (40) 44 (44) 48 (48) m på strømpep nr 3. Strikk 

2 r, 2 vr 4 cm. Bytt til p nr 3,5 og øk på denne måten: *2 r, 

1 vr, løft tråden mellom 2 m vridd over på p og strikk 1 vr, 1 

vr*, gjenta *-* ut omgangen = (50) 55 (55) 60 (60) m. Strikk 

videre 2 r, 3 vr. Øk 2 m midt under ermet hver (4.) 5. (3.) 5. 

(4.) cm (3) 3 (5) 4 (6) ganger = (56) 61 (65) 68 (72) m. Strikk 

til ermet måler (17) 20 (23) 26 (29) cm. Fell av. Strikk det 

andre ermet likt.

Sy skuldersømmene.

Halskant
Strikk opp fra retten ca 14 m pr 5 cm langs halsen på p nr 

3. Masketallet skal være delelig med 4 + 2, slik at p kan 

begynne og slutte med 2 r. Strikk (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm 2 

r, 2 vr. Fell av. 

Venstre forkant jente/høyre forkant gutt
Strikk opp fra retten ca. 14 m pr 5 cm med p nr 3 langs kan-

ten foran og strikk 2 r, 2 vr ca 3 cm (like langt som de 7-8 m 

som ble lagt opp midt foran). Fell av.

Høyre forkant jente/venstre forkant gutt
Strikkes som den første kanten men midtveis skal det lages 

(6) 7 (7) 8 (8) knapphull. Disse lages slik: strikk 2 r sammen, 

lag et dobbelt kast, 2 vr sammen. Neste p strikkes det doble 

kastet som 1 r + 1 vr. Det øverste knapphullet lages rett ut 

for halskanten, det nederste ca 2 cm fra kanten.

Legg stolpen med knapphull oppå den andre stolpen og sy 

fast nederst. Sy knapper i dressen.

Sy i ermene. Pass på at midten av ermet møter skuldersøm-

men.

 LUE 
Legg opp (90) 100 (110) 120 (130) m på nr 3,5. Strikk rundt 

2 r, 3 vr til arbeidet måler (15) 17 (19) 20 (22) cm. Fell av og 

sy sammen i toppen.

«Ører» 
Mål i siden ca (3) 3 (3,5) 4 (4) cm inn på arbeidet på toppen 

av luen og (3) 3 (3,5) 4 (4) cm ned på siden. Sy ned med 

tråklesting. Rynk sammen og sy attersting fram og tilbake. 
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GENSER, 
JAKKE, 
OG LUE

MODELL 3204

Design: OLAUG KLEPPE

STØRRELSER  (1) 2 (3) 4 år

MÅL   GENSER
   Overvidde:   ca (58) 62 (66) 70 cm 
   Hel lengde, målt midt foran:  ca (32) 35 (38) 41 cm
   Ermelengde:   ca (20) 23 (26) 28 cm
   JAKKE
   Overvidde:   ca (60) 64 (68) 72 cm
   Hel lengde, målt midt foran:  ca (30) 33 (36) 39 cm
   Ermelengde:   ca (20) 23 (26) 28 cm 

pinner   Rundp og strømpep nr 3 og 3,5

TILBEHØR  (6) 6 (7) 7 knapper til jakken (vi har brukt knapper fra Hjelmtvedt, vnr. K221960)
   

Strikkefasthet  24 m glattstrikk = 10 cm

ØKNINGER   Løft opp tverrtråden mellom m og strikk den vridd rett.

Garnforbruk  BABY SILK.
 
   GENSER OG LUE  Mørk grå nr 322: (1500) 150 (200) 200 g (farge 1)
      Lys grå nr 323: 50 g til alle størrelser (farge 2)
      Petrol nr 345: 50 g til alle størrelser (farge 3)
      Natur nr 301: 50 g til alle størrelser (farge 4)

   JAKKE OG LUE  Brun nr 332: (150) 150 (200) 200 g  (farge 1)
      Beige nr 324: 50 g til alle størrelser (farge 2)
      Oransje nr 348: 50 g til alle størrelser (farge 3)
      Natur nr 301: 50 g til alle størrelser (farge 4)

  

BABY SILK3+3,53+3,5
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Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.



GENSER
Begynn øverst i halsen og legg opp (76) 80 (84) 88 m med 

farge 3 på rundp nr 3. Strikk 1 r, 1 vr rundt (2) 2,5 (2,5) 2,5 

cm. Fortsett med farge 1 til vrangborden måler (5) 6 (6) 6 

cm. Strikk 1 omgang rett samtidig som det økes (14) 16 (18) 

20 m jevnt fordelt = (90) 96 (102) 108 m. Skift til p nr 3,5. 

Fortsett rundt med glattstrikk. Strikk (4) 4 (5) 5 omganger, 

neste omgang økes (30) 32 (34) 36 m ved å øke 1 m mellom 

hver 3. og 4. m omgangen rundt = i alt (120) 128 (136) 144 

m. Strikk (6) 6 (7) 7 omganger, neste omgang økes mellom 

hver 4. og 5. m = i alt (150) 160 (170) 180 m. Strikk mønster 

til bærestykke etter diagram og øk som diagrammet viser = 

(210) 224 (238) 252 m. Fortsett med farge 1 og glattstrikk. 

Når arbeidet måler  (11) 12 (13) 14 cm fra vrangborden i hal-

sen, deles det inn i for, bakstykke og ermer slik: 

Strikk (63) 67 (71) 75 m = bakstykket, sett de neste (42) 45 

(48) 51 m på en tråd = ene ermet, legg opp (6) 7 (8) 9 nye 

m under ermet, strikk (63) 67 (71) 75 m = forstykket, sett de 

neste (42) 45 (48) 51 m på en tråd = andre ermet, legg opp 

(6) 7 (8) 9 nye m under ermet = i alt (138) 148 (158) 168 m 

til for- og bakstykke. 

Strikk for- og bakstykket ferdig først. Fortsett rundt med 

farge 1 og glattstrikk. Når arbeidet måler ca (5) 5 (6) 6 cm 

før oppgitt lengde, målt midt foran fra midt på vrangborden 

i halsen, strikkes mønster A + 3 omganger glattstrikk med 

farge 1. Skift til p nr 3. Fortsett med farge 1 og 1 r, 1 vr til 

arbeidet måler oppgitt lengde fra midt på halskanten. Fell 

passe stramt av med farge 3 og r og vr m.

Ermer
Sett ermemaskene inn på p nr 3,5. Strikk opp (6) 7 (8) 9 

nye m midt under ermet = i alt (48) 52 (56) 60 m. Strikk 

glattstrikk rundt med farge 1 samtidig som det felles 1 m på 

hver side av (2) 1 (2) 1 midtm midt under ermet ca hver (1,5.) 

2. (2.) 2. cm (8) 9 (10) 11  ganger = (32) 34 (36) 38 m igjen. 

Når ermet måler ca (5) 5 (6) 6 cm før oppgitt eller passe 

lengde, strikkes mønster A + 3 omganger glattstrikk med 

farge 1. Skift til p nr 3. Fortsett med farge 1 og strikk 1 r, 1 

vr til ermet måler oppgitt lengde. Fell passe stramt av med 

farge 3 og r og vr m.

Sy sammen under ermene. Brett vrangborden i halsen 

dobbel mot vrangen og sy den til på vrangen.   

JAKKE
Begynn øverst i halsen og legg opp (77) 81 (85) 89 m med 

farge 3 på rundp nr 3. Strikk 1 r, 1 vr fram og tilbake (2) 2,5 

(2,5) 2,5 cm. Fortsett med farge 1 til vrangborden måler (5) 

6 (6) 6 cm. Legg opp 4 m ekstra i slutten av p til å sy og klip-

pe i midt foran. Disse maskene er ikke medregnet i videre 

masketall og strikkes hele tiden i glattstrikk uten mønster. 

Videre strikkes jakken rundt. 

Strikk 1 omgang rett samtidig som det økes (14) 16 (18) 20 

m jevnt fordelt = (91) 97 (103) 109 m. Skift til p 3,5. Fortsett 

rundt med glattstrikk. Strikk (4) 4 (5) 5 omganger, neste 

omgang økes (30) 32 (34) 36 m ved å øke 1 m mellom hver 

3. og 4. m omgangen rundt = i alt (121) 129 (137) 145 m. 

Strikk (6) 6 (7) 7 omganger, neste omgang økes mellom 

hver 4. og 5. m = i alt (151) 161 (171) 181 m. Strikk mønster til 

bærestykke etter diagram og øk som diagrammet viser = 

(211) 225 (239) 253 m. Fortsett med farge 1 og glattstrikk. 

Når arbeidet måler (11) 12 (13) 14 cm målt midt foran fra 

vrangborden i halsen, deles det inn i for-, bakstykke og er-

mer slik: 

Strikk (32) 34 (36) 38 m = ene forstykket, sett de neste (42) 

45 (48) 51 m på en tråd = ene ermet, legg opp (6) 7 (8) 9 

nye m under ermet, strikk (63) 67 (71) 75 m = bakstykket, 

sett de neste (42) 45 (48) 51 m på en tråd = andre ermet, 

legg opp (6) 7 (8) 9  nye m under erme, strikk de siste (32) 

34 (36) 38 m = andre forstykket = i alt (139) 149 (159) 169 

m til for- og bakstykke. 

Strikk for- og bakstykket ferdig først. Fortsett rundt med 

farge 1 og glattstrikk. Når arbeidet måler ca 2 cm før opp-

gitt lengde, målt midt foran fra midt på vrangborden i hal-

sen, strikkes mønster A + 3 omganger glattstrikk med farge 

1. Fortsett med farge 3. Strikk en hullrad til brettekant = 1 

kast, 2 r sammen omgangen rundt. Skift til p nr 3 og strikk 

2,5 cm glattstrikk til belegg. Fell av med r m.

Ermer
Sett ermemaskene inn på p nr 3,5. Strikk opp (6) 7 (8) 9 nye 

m midt under ermet = i alt (48) 52 (56) 60 m. Strikk glatt-

strikk rundt med farge 1 samtidig som det felles 1 m på hver 

side av (2) 1 (2) 1 midtm midt under ermet ca hver 2. cm (8) 

9 (10) 11 ganger = (32) 34 (36) 38 m igjen. Når ermet måler 

ca 2 cm før oppgitt eller passe lengde, strikkes mønster A 

+ 3 omganger glattstrikk med farge 1. Fortsett med farge 3 

og strikk hullrad som nede på for- og bakstykke + 2,5 cm 

glattstrikk til belegg. Fell av med rette m.
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GENSER
Begynn øverst i halsen og legg opp (76) 80 (84) 88 m med 

farge 3 på rundp nr 3. Strikk 1 r, 1 vr rundt (2) 2,5 (2,5) 2,5 

cm. Fortsett med farge 1 til vrangborden måler (5) 6 (6) 6 

cm. Strikk 1 omgang rett samtidig som det økes (14) 16 (18) 

20 m jevnt fordelt = (90) 96 (102) 108 m. Skift til p nr 3,5. 

Fortsett rundt med glattstrikk. Strikk (4) 4 (5) 5 omganger, 

neste omgang økes (30) 32 (34) 36 m ved å øke 1 m mellom 

hver 3. og 4. m omgangen rundt = i alt (120) 128 (136) 144 

m. Strikk (6) 6 (7) 7 omganger, neste omgang økes mellom 

hver 4. og 5. m = i alt (150) 160 (170) 180 m. Strikk mønster 

til bærestykke etter diagram og øk som diagrammet viser = 

(210) 224 (238) 252 m. Fortsett med farge 1 og glattstrikk. 

Når arbeidet måler  (11) 12 (13) 14 cm fra vrangborden i hal-

sen, deles det inn i for, bakstykke og ermer slik: 

Strikk (63) 67 (71) 75 m = bakstykket, sett de neste (42) 45 

(48) 51 m på en tråd = ene ermet, legg opp (6) 7 (8) 9 nye 

m under ermet, strikk (63) 67 (71) 75 m = forstykket, sett de 

neste (42) 45 (48) 51 m på en tråd = andre ermet, legg opp 

(6) 7 (8) 9 nye m under ermet = i alt (138) 148 (158) 168 m 

til for- og bakstykke. 

Strikk for- og bakstykket ferdig først. Fortsett rundt med 

farge 1 og glattstrikk. Når arbeidet måler ca (5) 5 (6) 6 cm 

før oppgitt lengde, målt midt foran fra midt på vrangborden 

i halsen, strikkes mønster A + 3 omganger glattstrikk med 

farge 1. Skift til p nr 3. Fortsett med farge 1 og 1 r, 1 vr til 

arbeidet måler oppgitt lengde fra midt på halskanten. Fell 

passe stramt av med farge 3 og r og vr m.

Ermer
Sett ermemaskene inn på p nr 3,5. Strikk opp (6) 7 (8) 9 

nye m midt under ermet = i alt (48) 52 (56) 60 m. Strikk 

glattstrikk rundt med farge 1 samtidig som det felles 1 m på 

hver side av (2) 1 (2) 1 midtm midt under ermet ca hver (1,5.) 

2. (2.) 2. cm (8) 9 (10) 11  ganger = (32) 34 (36) 38 m igjen. 

Når ermet måler ca (5) 5 (6) 6 cm før oppgitt eller passe 

lengde, strikkes mønster A + 3 omganger glattstrikk med 

farge 1. Skift til p nr 3. Fortsett med farge 1 og strikk 1 r, 1 

vr til ermet måler oppgitt lengde. Fell passe stramt av med 

farge 3 og r og vr m.

Sy sammen under ermene. Brett vrangborden i halsen 

dobbel mot vrangen og sy den til på vrangen.   

JAKKE
Begynn øverst i halsen og legg opp (77) 81 (85) 89 m med 

farge 3 på rundp nr 3. Strikk 1 r, 1 vr fram og tilbake (2) 2,5 

(2,5) 2,5 cm. Fortsett med farge 1 til vrangborden måler (5) 

6 (6) 6 cm. Legg opp 4 m ekstra i slutten av p til å sy og klip-

pe i midt foran. Disse maskene er ikke medregnet i videre 

masketall og strikkes hele tiden i glattstrikk uten mønster. 

Videre strikkes jakken rundt. 

Strikk 1 omgang rett samtidig som det økes (14) 16 (18) 20 

m jevnt fordelt = (91) 97 (103) 109 m. Skift til p 3,5. Fortsett 

rundt med glattstrikk. Strikk (4) 4 (5) 5 omganger, neste 

omgang økes (30) 32 (34) 36 m ved å øke 1 m mellom hver 

3. og 4. m omgangen rundt = i alt (121) 129 (137) 145 m. 

Strikk (6) 6 (7) 7 omganger, neste omgang økes mellom 

hver 4. og 5. m = i alt (151) 161 (171) 181 m. Strikk mønster til 

bærestykke etter diagram og øk som diagrammet viser = 

(211) 225 (239) 253 m. Fortsett med farge 1 og glattstrikk. 

Når arbeidet måler (11) 12 (13) 14 cm målt midt foran fra 

vrangborden i halsen, deles det inn i for-, bakstykke og er-

mer slik: 

Strikk (32) 34 (36) 38 m = ene forstykket, sett de neste (42) 

45 (48) 51 m på en tråd = ene ermet, legg opp (6) 7 (8) 9 

nye m under ermet, strikk (63) 67 (71) 75 m = bakstykket, 

sett de neste (42) 45 (48) 51 m på en tråd = andre ermet, 

legg opp (6) 7 (8) 9  nye m under erme, strikk de siste (32) 

34 (36) 38 m = andre forstykket = i alt (139) 149 (159) 169 

m til for- og bakstykke. 

Strikk for- og bakstykket ferdig først. Fortsett rundt med 

farge 1 og glattstrikk. Når arbeidet måler ca 2 cm før opp-

gitt lengde, målt midt foran fra midt på vrangborden i hal-

sen, strikkes mønster A + 3 omganger glattstrikk med farge 

1. Fortsett med farge 3. Strikk en hullrad til brettekant = 1 

kast, 2 r sammen omgangen rundt. Skift til p nr 3 og strikk 

2,5 cm glattstrikk til belegg. Fell av med r m.

Ermer
Sett ermemaskene inn på p nr 3,5. Strikk opp (6) 7 (8) 9 nye 

m midt under ermet = i alt (48) 52 (56) 60 m. Strikk glatt-

strikk rundt med farge 1 samtidig som det felles 1 m på hver 

side av (2) 1 (2) 1 midtm midt under ermet ca hver 2. cm (8) 

9 (10) 11 ganger = (32) 34 (36) 38 m igjen. Når ermet måler 

ca 2 cm før oppgitt eller passe lengde, strikkes mønster A 

+ 3 omganger glattstrikk med farge 1. Fortsett med farge 3 

og strikk hullrad som nede på for- og bakstykke + 2,5 cm 

glattstrikk til belegg. Fell av med rette m.
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Montering
Damp lett over arbeidet. Sy tette maskinsømmer på hver 

side av de 4 m midt foran og klipp opp mellom sømmene.

Brett vrangborden i halsen dobbel mot vrangen og sy den 

til på vrangen. Sy sammen under ermene. Brett mot vran-

gen langs hullraden nede på bol og ermer og sy til på vran-

gen.

Forkanter
Strikk opp fra retten langs forkanten på knappesiden med 

p nr 3 og farge 1 ca 12 m pr 5 cm, også over den doble hal-

skanten = 1 p r fra retten. Strikk fram og tilbake 2 cm glatt-

strikk, slutt med en p fra vrangen. Strikk en hullrad fra ret-

ten til brettekant + 2 cm glattstrikk til belegg. Fell av med r 

m. Brett mot vrangen langs hullraden og sy til på vrangen. 

Sett merker for knappene, den øverste midt på halskanten, 

den nederste ca 1,5 cm fra kanten og de øvrige med jevne 

mellomrom.

Strikk den andre forkanten på samme måte, men med til-

svarende knapphull midt på på forkanten på hver side av 

hullraden. Hvert knapphull er over 2 m. Sy eventuelt rundt 

knapphullene. Sy i knappene.

LUE
Legg opp (90) 96 (102) 108 m med farge 2 på liten rundp 

eller strømpep nr 3. Strikk rundt *4 r, 2 vr*, gjenta fra *- *. Når 

luen måler (16) 17 (18) 19 cm begynner fellingene i toppen: 

Strikk 4 r, 2 r sammen omgangen rundt. Strikk 1 omgang 

rett  uten felling. Neste omgang strikkes 3 r, 2 r sammen. 

Strikk 1 omgang rett uten felling. Fell videre på samme måte 

annen hver omgang til det står igjen (15) 16 (17) 18 m. Strikk 

1 omgang rett. Klipp av tråden, trekk den gjennom restmas-

kene og fest den godt.

Lag en pompong av farge 3, diameter ca 5 cm og sy den i 

toppen.  

 

  Mørk grå nr 322 eller brun 332 (farge 1)
  Lys grå nr 323 eller beige nr 324 (farge 2)
  Petrol nr 345 eller oransje nr 348 (farge 3)
  Natur nr 301 (farge 4)gjenta

A

gjenta

MØNSTER TIL BÆRESTYKKE

Øk ved pilene
= (210) 224 (238) 252 m 

Øk ved pilene
= (180) 192 (204) 216 m 

NB! Diagram viser genserens masketall,
på jakken er det hele tiden 1 m mer

Begynn her
= (150) 160 (170) 180 m
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KJOLE
OG 
JAKKE

MODELL 3205

Design: KARI HAUGEN

STØRRELSER  (6 måneder) 1 (2) 3-4 år

MÅL   KJOLE
   Overvidde: ca (48) 50 (52) 56  cm
   Hel lengde: ca (38) 41 (44) 50  cm
   JAKKE
   Overvidde: ca (49) 53 (55) 60 cm
   Hel lengde: ca (20) 22 (23) 24  cm
   Ermelengde ca (19) 21 (24) 27  cm

pinner   Liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5. Heklenål nr. 3. 

TILBEHØR  (3) 3 (4) 4 knapper til jakken 
   (vi har brukt knapper fra Du Store Alpakka, vnr. 2381-24F1 15 mm)
   

Strikkefasthet  22 m glattstrikk = 10 cm
   26 m mønster = 10 cm
   ca 26 m vrangbordstrikk (lett utstrekt) = 10 cm

Garnforbruk  MIRASOL. Kan også strikkes i STERK
   
   KJOLE  Lys grå  nr 2009: (100) 100 (150) 150 g 
     Rosa nr 2041: (50) 50 (50) 100 g 
     Lyng nr 2042: (50) g til alle størrelser
     Lilla nr 2050: (50) g til alle størrelser
   JAKKE  Lilla nr 2050: (100) 100 (150) 200 g
  

MIRASOL
(STERK)

3+3,5 3+3,5 3

1312

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.
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Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.

KJOLE
Legg opp (176) 184 (192) 208 m med rosa på p nr. 3 nede 

på skjørtet. Strikk 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr. 

Skift til p nr. 3,5 og strikk mønster etter diagrammet. OBS! 

På siste omgang i mønsteret felles jevnt fordelt til (148) 156 

(162) 176 m. Strikk videre i glattstrikk med lysegrått til ar-

beidet måler ca (27) 30 (32) 37 cm. Skift til p nr. 3 og strikk 

videre rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr, samtidig som 

det på 1. omgang felles (24) 26 (26) 30 m jevnt fordelt = 

(124) 130 (136) 146 m. Sett et merke i hver side med (61) 65 

(67) 73 m til forstykket og (63) 65 (69) 73 m til bakstykket. 

Strikk til arbeidet måler ca (30) 33 (35) 40 cm. Del arbeidet 

i sidene og strikk for- og bakstykket ferdig hver for seg.

Bakstykket
Fell av i hver side på 2. hver p med (3,2,1,1) 4,2,1,1 (4,2,1,1) 

5,2,1,1 m = (49) 49 (53) 55 m. Strikk til arbeidet måler ca 

(35) 38 (41) 47 cm. Fell av de midterste (31) 31 (33) 35 m til 

nakken = (9) 9 (10) 10 m igjen til hver skulder. Strikk hver 

side ferdig for seg til arbeidet måler ca (38) 41 (44) 50 cm. 

Fell av m.

 

Forstykket
Fell av i sidene som på bakstykket = (47) 49 (51) 55 m. 

Strikk til arbeidet måler ca (32) 36 (38) 44 cm. Fell av de 

midterste (29) 31 (31) 35 m til halsen = (9) 9 (10) 10 m igjen 

til hver skulder. Strikk hver side ferdig for seg til arbeidet 

måler ca (38) 41 (44) 50 cm. Fell av m.

Montering
Sy sammen på skuldrene. Strikk opp m fra retten rundt 

halsen og ermehullene med lysegrått på p nr. 3. Strikk 1 

omgang vr og fell deretter av med r m.

 JAKKE 
For- og bakstykket
Legg opp (137) 148 (155) 169 m med lilla på p nr. 3. Strikk 3 

p r frem og tilbake = 2 riller. Skift til p nr. 3,5 og strikk videre 

i glattstrikk innenfor 3 kantm i hver side (som strikkes r på 

alle p). OBS! På ca hver 5. cm strikkes 2 ekstra p over kantm 

slik: *Strikk 3 m r, snu, 1 kast og strikk 3 m r tilbake. Strikk 

1 p, samtidig som kastet strikkes r sammen med neste m. 

Gjenta fra * ved den andre forkanten. Strikk til arbeidet 

måler ca (10) 11 (11) 12 cm. På neste p felles (10) 11 (12) 14 

m jevnt fordelt innenfor de 3 kantm i hver side = (127) 137 

(143) 155 m. Videre strikkes kantm som før, og de øvrige m 

strikkes i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Strikk slik til arbeidet 

måler ca (13) 14 (15) 16 cm, avslutt med en p fra retten. Del 

arbeidet i bak- og forstykker slik: Strikk (27) 30 (31) 34 m 

(høyre forstykke), fell av de neste 11 m, strikk (51) 55 (59) 65 

m (bakstykket), fell av 11 m, strikk de siste (27) 30 (31) 34 m 

(venstre forstykke). Legg arbeidet til side og strikk ermene.

Ermer
Legg opp (28) 30 (32) 34 m med lilla på p nr. 3. Strikk 1 om-

gang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr. Skift til p nr. 3,5 og strikk 

videre rundt i glattstrikk, samtidig som det økes 2 m midt 

under ermet (først og sist på omgangen) på ca hver 4,5. 

(4.) 3. (3.) cm i alt (4) 5 (8) 9 ganger = (36) 40 (48) 52 m. 

Strikk til arbeidet måler ca (14) 16 (18) 23 cm. Skift til p nr. 

3 og strikk videre i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr til arbeidet 

måler ca (19) 21 (24) 27 cm. Fell av 11 m midt under ermet 

(de første 5 og siste 6 m i omgangen), legg arbeidet til side 

og strikk det andre ermet likt.

Bærestykket
Sett alle delene inn på en rundp nr. 3 (først høyre forstykke, 

høyre erme, bakstykket, venstre erme og venstre forstyk-

ke til slutt) = (155) 173 (195) 215 m. Strikk vrangbordstrikk 

innenfor kantm som før. OBS! På 1. p strikkes 2 m r sammen i 

alle 4 sammenføyningene mellom ermer og for-/bakstykke. 

Disse 4 m er midtm for videre raglanfelling og strikkes hele 

tiden r på retten og vr på vrangen. Strikk 1 p fra vrangen. 

På neste p felles det til raglan ved å strikke 2 m vr sammen 

både før og etter midtm = 8 m felles på p. Fell slik på 2. hver 

p i alt (10) 12 (13) 15 ganger. Slutt med en p fra vrangen = 

(16) 17 (17) 18 m igjen på hvert forstykke. Fell av (12) 13 (14) 

15 m i begynnelsen på de 2 neste p, samtidig som det felles 

til raglan som før. Fell videre til halsringning  i hver side på 

hver 2. p med (1,1) 1,1 (2,1) 2,1 m og fortsett raglanfellingene 

som før. Fell av de resterende m. Sy sammen under ermene. 

Halskant
Strikk opp m fra retten langs halsen med lilla på p nr. 3. 

Strikk 1 p r fra vrangen og fell deretter av med r m.

Hemper til knapper
Hekle en rad fm med lilla langs forstykkene fra der vrang-

bodstrikken begynner og opp til halsen. På høyre forstykke 

lages (3) 3 (4) 4 hemper jevnt fordelt. Hempene lages slik: 1 

fm, 5 lm, 1 fm i neste m). Sy i knapper. 
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KJOLE
MODELL 3206

Design: olaug kleppe

1514

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.
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KJOLE
MODELL 3206

Design: olaug kleppe

1514

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.

Legg opp (224) 240 (256) 272 m på rundp 3,5. Strikk glatt-

strikk rundt. Når arbeidet måler (25) 28 (31) 34 cm, felles 

(56) 60 (64) 68  m ved å strikke 2 r, 2 r sammen omgangen 

rundt = (168) 180 (192) 204 m. Fortsett rundt i mønster et-

ter diagram og strikk ca (5) 6 (7) 8 cm. Slutt som diagram-

met viser og fell 1 m i hver mønsterrapport som pilene viser 

= (42) 45 (48) 51 m felt og (126) 135 (144) 153 m igjen. Del 

arbeidet inn i for- og bakstykke: 

Fell av de første 4 m, strikk (56) 60 (64) 68 m = forstykket, 

fell av 8 m, strikk (26) 29 (31) 34 m = ½ bakstykket, fell av (2) 

1 (2) 1 m = midt bak, strikk (26) 29 (31) 34 m = ½ bakstykket, 

fell av de siste 4 m. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

Ermer
Legg opp (32) 34 (36) 38 m på strømpep 3,5. Strikk glatt-

strikk rundt samtidig som det økes 1 m på hver side av 2 

midtm midt under ermet ca hver 2,5. cm (8) 9 (10) 11 ganger 

= (48) 52 (56) 60 m. Når ermet måler oppgitt eller passe 

lengde, fell av 8 m midt under ermet = (40) 44 (48) 52 m. 

Legg arb til side og strikk det andre ermet likt.

Raglanfelling
Sett alle delene inn på en rundp i denne rekkefølgen: ½ 

bakstykket, ene ermet, forstykket, andre ermet, ½ bakstyk-

ket = i alt (188) 206 (222) 243 m. Sett et merke i alle 4 

sammenføyningene = midtmerke for videre raglanfellinger. 

Strikk r fra retten fram til 2 m før første merke, ta 1 m løs av, 

strikk neste m r, trekk den løse m over, strikk de 2 neste m r 

sammen, fell på samme måte ved de 3 neste merkene = 8 m 

felt på p. Strikk vrangt tilbake fra vrangen over alle masker 

unntatt første og siste m som strikkes r på alle p (= kantm). 

Fortsett fram og tilbake med glattstrikk og fell til raglan på 

hver p fra retten i alt (13) 14 (15) 16 raglanfellinger = (30) 32 

(34) 36 m igjen på forstykket. Fell for halsen de midterste 

(10) 10 (12) 12 m på forstykket. Strikk hver side for seg: 

 

Fortsett med raglanfellinger på hver p fra rettsiden sam-

tidig som det felles på hver side av halsen på 2. hver p 

slik (gjelder alle størrelser): 2 m 2 ganger og videre 1 m til 

halsfellingen møter raglanfellingen på forstykket. Fell av 

de resterende maskene med r m fra retten eller vr m fra 

vrangen.

Kant langs splitten bak på knappesiden
Hekle fra rettsiden en rad fm, snu med 1 lm og hekle 1 rad 

fm fra vrangen. 

Hekle på samme måte langs den andre siden, men på raden 

fra vrangen hekles knapphull ved å hoppe over ca 3 fm og 

hekle 4-5 lm, det hekles ca 3 fm mellom hvert knapphull. 

Pass på at det kommer et knapphull øverst ved halskanten.

Halskant og kant nede på kjolen og ermene
Hekle fra rettsiden en rad kjedem langs opplegg/avfelling.  

Hekle så fra rettsiden en rad krepsem (= fm som hekles fra 

venstre mot høyre) men stikk nålen ned midt i kjedem.

Sy sammen under ermene og sy i knappene.

STØRRELSER  (1) 2 (3) 4 år

MÅL   Overvidde:   ca (53) 57 (60) 63 cm 
   Hel lengde (målt midt foran): ca (38) 43 (48) 53 cm
   Ermelengde:   ca (20) 23 (26) 28 cm

pinner   Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5. Heklenål nr 3 

TILBEHØR  4-5 knapper (vi har brukt knapper fra Hjelmtvedt, vnr. K201439)
   

Strikkefasthet  24 m og 29 omganger glattstrikk = 10 x 10 cm

Garnforbruk  BABY SILK. Lys blå nr. 337: (200) 250 (300) 350 g
  

BABY SILK3,5 33,5 3+3,5
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gjenta

gjenta

Fell 1 m i hver rapport
ved å strikke 2 m r sammen
som pilen viser

  r
  vr
  Strikk andre m rett foran første m, 
  strikk første m rett, ta begge maskene
  av pinnen samtidig
  Strikk andre m vridd rett bak første m, 
  strikk første m rett, ta begge maskene 
  av pinnen samtidig

KÅPE
OG LUE

MODELL 3206

Design: olaug kleppe

STØRRELSER  (1) 2 (3) 4 år

MÅL   Overvidde:  ca (80) 85 (89) 94 cm
   Hel lengde (målt midt bak): ca (39) 44 (49) 54 cm
   Ermelengde:  ca (19) 22 (25) 27 cm

pinner   Rundp og strømpep nr 3,5 

TILBEHØR  3 knapper (vi har brukt knapper fra Hjelmtvedt, vnr. K301982)
   

Strikkefasthet  22 m glattstrikk = 10 cm

Garnforbruk  MIRASOL. Kan også strikkes i STERK
   
   KÅPE  Brun nr 2045: (250) 250 (300) 350 g
   LUE  Brun nr 2045: 50 g til alle størrelser

  

MIRASOL
(STERK)

3,5 3+3,5

1716

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.
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1716

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.

KÅPE
Begynn øverst i halsen og legg opp (60) 64 (68) 72  m på 

p 3,5. Strikk mønster til bærestykke fram og tilbake, øk som 

diagram viser og strikk 3 knapphull som vist på diagram-

met. NB! For at forkantene skal bli pene og faste tas før-

ste maske løs av som en r m i begynnelsen av hver pinne, 

stram tråden litt etter at du har strikket andre m. Etter siste 

øking settes forkantmaskene (= de 6 første og 6 siste m) 

på en tråd = (240) 260 (280) 300 m igjen. Fortsett fram 

og tilbake med glattstrikk, men legg opp 1 m i begynnelsen 

og slutten av første p = kantmaske som strikkes r både på 

retten og vrangen = (242) 262  (282) 302 m på p. Når ar-

beidet måler (13) 14 (15) 16 cm midt bak, deles det inn i for-, 

bakstykke og ermer: 

Strikk (36) 38 (41) 43 m = ene forstykket, sett de neste (48) 

53 (58) 63 m på en tråd = ene ermet, legg opp 12 nye m 

under ermet, strikk (74) 80 (84) 90 m = bakstykket, sett 

de neste (48) 53 (58) 63 m på en tråd = andre ermet, legg 

opp 12 nye m under ermet, strikk de siste (36) 38 (41) 43 m 

= andre forstykket = i alt (170) 180 (190) 200 m til for- og 

bakstykke som strikkes ferdig først. 

Fortsett med glattstrikk fram og tilbake innenfor 1 kantm i 

hver side som fortsatt strikkes r både på retten og vrangen. 

Når arbeidet måler (15) 17 (18) 19 cm (målt fra opplegget 

midt bak i halsen) økes det slik: 

1.øking: Øk 10 m på en p fra retten:

Strikk (9) 9 (10) 10 r, *øk 1 m, (17) 18 (19) 20 r*, gjenta fra * til * 

10 ganger, etter siste øking strikkes (8) 9 (9) 10 r istedenfor 

(17) 18 (19) 20 r = i alt (180) 190 (200) 210 m. Fortsett uten 

øking til når arbeidet måler (18) 20 (22) 23 cm:

2.øking: Øk 10 m: 

Strikk (9) 10 (10) 11 r, *øk 1 m, (18) 19 (20) 21 r*, gjenta fra * til 

*, slutt siste gang med (9) 9 (10) 10 r = i alt (190) 200 (210) 

220 m. 

Når arbeidet måler (22) 24 (27) 29 cm:

3.øking: Øk 10 m: 

Strikk (10) 10 (11) 11 r, *øk 1 m, (19) 20 (21) 22 r*, gjenta fra 

* til*, slutt siste gang med (9) 10 (10) 11 r = i alt (200) 210 

(220) 230 m.

Når arbeidet måler (26) 29 (33) 36 cm:

4.øking: Øk 10 m: 

Strikk (10) 11 (11) 12 r, *øk 1 m, (20) 21 (22) 23 r*, gjenta fra 

*  til *, slutt siste gang med (10) 10 (11) 11 r = i alt (210) 220 

(230) 240 m.

Når arbeidet måler (31) 35 (40) 44 cm:

5.øking: Øk 10 m: 

Strikk (11) 11 (12) 12 r, *øk 1 m, (21) 22 (23) 24 r*, gjenta fra 

* til *, slutt siste gang med (10) 11 (11) 12 r = i alt (220) 230 

(240) 250 m. 

Fortsett uten øking til arbeidet måler oppgitt lengde midt 

bak, slutt med en p fra retten. Strikk 1 p r fra vrangen = 

brettekant + 2,5 cm glattstrikk til belegg. Fell av med r m.

Brett mot vrangen langs brettekanten og sy til med løse 

sting på vrangen.

Forkanter
Sett forkantmaskene fra ene forstykket inn på p 3,5. Strikk 

rillestrikk (alle p strikkes r) fram og tilbake til forkanten er 

like lang som kåpen, husk å ta første m løs av i den siden 

som ikke vender inn mot kåpen. Strikk den andre forkanten 

på samme måte. Sy forkanten til kåpen innenfor kantmas-

ken.

Ermer
Sett ermemaskene inn på strømpep 3,5, strikk opp 12 m un-

der ermet = i alt (60) 65 (70) 75 m. Strikk glattstrikk rundt 

samtidig som det felles 1 m på hver side av 2 midtmasker 

midt under ermet ca hver (1.) 1,5. (1,5.) 1,5. cm (9) 10 (11) 12 

ganger = (42) 45 (48) 51 m igjen. Når ermet måler (14) 17 

(20) 22 cm, eller ca 5 cm før passe lengde, felles (10) 13 (12) 

15 m jevnt fordelt = (32) 32 (36) 36 m igjen. Strikk mønster 

A etter diagram. Fell av med r m.

LUE
Legg opp på liten rundp eller strømpep 3,5 (80) 88 (96) 104 

m. Strikk rundt mønster til lue etter diagram. Fortsett med 

glattstrikk til luen måler (14) 15 (16) 17 cm. Her begynner 

fellingene i toppen:

Strikk 6 r, 2 r sammen omgangen rundt = (10) 11 (12) 13 m 

felt. Strikk 1 omgang uten felling. Neste omgang strikkes 

5 r, 2 r sammen, strikk 1 omgang uten felling. Fell videre 

på samme måte annen hver omgang, det blir 1 m mindre 

mellom fellingene for hver gang. Når det står igjen (40) 44 

(48) 52 m strikkes 2 r sammen omgangen rundt. Strikk 1 

omgang uten felling, neste omgang strikkes 2 r sammen = 

(10) 11 (12) 13 m igjen. Klipp av tråden, trekk den gjennom 

restmaskene og fest den godt.
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  r på retten, vr på vrangen
  r på vrangen, vr på retten
  Strikk andre m rett foran første m, 
  strikk så første m rett og ta begge maskene av p samtidig
  Strikk andre m vridd rett bak første m, 
  strikk så første m rett og ta begge maskene av p samtidig
  2 r sammen
  1 kast
  2 vridd r sammen
  1 r i bakre maskeledd i dobbel kastet

A

gjenta Forkant gjenta Forkant

BÆRESTYKKE

Begynn her øverst i halsen
= (60) 64 (68) 72 m

NB! Alle økingene på bærestykket er innenfor forkantene.
Det økes ved å løfte opp tverrtråden mellom maskene og
strikke den vridd rett.

*1 r, øk 1 m*, gjenta
fra * til * p ut
= (108) 116 (124) 132 m

*Øk 1 m, 2 r*, gjenta
fra * til * p ut
= (156) 168 (180) 192 m

*3 r, øk 1 m*, gjenta
fra * til * p ut
= (204) 220 (236) 252 m

*Øk 1 m, 4 r*, gjenta
fra * til * p ut
= (252) 272 (292) 312 m

Lue

A

gjenta Forkant gjenta Forkant

BÆRESTYKKE

Begynn her øverst i halsen
= (60) 64 (68) 72 m

NB! Alle økingene på bærestykket er innenfor forkantene.
Det økes ved å løfte opp tverrtråden mellom maskene og
strikke den vridd rett.

*1 r, øk 1 m*, gjenta
fra * til * p ut
= (108) 116 (124) 132 m

*Øk 1 m, 2 r*, gjenta
fra * til * p ut
= (156) 168 (180) 192 m

*3 r, øk 1 m*, gjenta
fra * til * p ut
= (204) 220 (236) 252 m

*Øk 1 m, 4 r*, gjenta
fra * til * p ut
= (252) 272 (292) 312 m

Lue
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  r på retten, vr på vrangen
  r på vrangen, vr på retten
  Strikk andre m rett foran første m, 
  strikk så første m rett og ta begge maskene av p samtidig
  Strikk andre m vridd rett bak første m, 
  strikk så første m rett og ta begge maskene av p samtidig
  2 r sammen
  1 kast
  2 vridd r sammen
  1 r i bakre maskeledd i dobbel kastet

A

gjenta Forkant gjenta Forkant

BÆRESTYKKE

Begynn her øverst i halsen
= (60) 64 (68) 72 m

NB! Alle økingene på bærestykket er innenfor forkantene.
Det økes ved å løfte opp tverrtråden mellom maskene og
strikke den vridd rett.

*1 r, øk 1 m*, gjenta
fra * til * p ut
= (108) 116 (124) 132 m

*Øk 1 m, 2 r*, gjenta
fra * til * p ut
= (156) 168 (180) 192 m

*3 r, øk 1 m*, gjenta
fra * til * p ut
= (204) 220 (236) 252 m

*Øk 1 m, 4 r*, gjenta
fra * til * p ut
= (252) 272 (292) 312 m

Lue

A

gjenta Forkant gjenta Forkant

BÆRESTYKKE

Begynn her øverst i halsen
= (60) 64 (68) 72 m

NB! Alle økingene på bærestykket er innenfor forkantene.
Det økes ved å løfte opp tverrtråden mellom maskene og
strikke den vridd rett.

*1 r, øk 1 m*, gjenta
fra * til * p ut
= (108) 116 (124) 132 m

*Øk 1 m, 2 r*, gjenta
fra * til * p ut
= (156) 168 (180) 192 m

*3 r, øk 1 m*, gjenta
fra * til * p ut
= (204) 220 (236) 252 m

*Øk 1 m, 4 r*, gjenta
fra * til * p ut
= (252) 272 (292) 312 m

Lue
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JAKKE
MODELL 3207

Design: olaug kleppe

STØRRELSER  (1) 2 (3) 4 år

MÅL   Overvidde: ca (58) 62 (66) 69 cm
   Hel lengde: ca (32) 35 (38) 41 cm     
   Ermelengde: ca (21) 24 (27) 29 cm
   NB! Alle mål tas når kanten er sammenrullet.

pinner   Liten rundp nr 3 og 3,5 

TILBEHØR  (5) 5 (6) 6 knapper (vi har brukt knapper fra Hjelmtvedt, vnr. K211311)
   

Strikkefasthet  22 m glattstrikk = 10 cm

Garnforbruk  MIRASOL. Kan også strikkes i STERK
   
   Beige nr. 2002: (200) 200 (250) 250 g

  

MIRASOL
(STERK)

3+3,5
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Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.



Bolen
Legg opp (125) 133 (141) 149 m på p 3. Strikk fram og tilbake 

5 p glattstrikk til rullekant, 1 p er vr fra vrangen. Skift til p 

3,5.  Fortsett fram og tilbake med perlestrikk etter diagram. 

Når arbeidet måler (21) 23 (25) 27 cm, deles det inn i for- og 

bakstykke: 

Strikk (30) 32 (34) 36 m = ene forstykket, fell av de neste 2 

m = under ene ermet, strikk (61) 65 (69) 73 m = bakstykket, 

fell av de neste 2 m = under andre ermet, strikk de siste 

(30) 32 (34) 36 m = andre forstykket. Strikk hver del ferdig 

for seg.

Bakstykket
Fortsett med mønster og fell for ermehull i hver side 2. hver 

p (2,1) 2,1,1 (2,1,1) 2,1,1,1 m = (55) 57 (61) 63 m igjen. Fortsett 

uten felling. Når arbeidet måler (8) 9 (10) 11 cm fra delin-

gen, felles de midterste (13) 15 (17) 17 m for nakken. Strikk 

hver side for seg og fell videre ved nakkesiden 2. hver p 3,2 

m til alle størrelser = (16) 16 (17) 18 m igjen til skulder. Når 

arbeidet måler (11) 12 (13) 14 cm målt rett opp fra delingen i 

sidene, felles skulderm av.

FORSTYKKENE
Strikk og fell for ermehull som på bakstykket = (27) 28 (30) 

31  m igjen. Fortsett uten felling. Når arbeidet måler (7) 7 

(8) 8 cm fra delingen, felles ved halssiden 2. hver p (5,3,2,1) 

5,3,2,1,1 (6,3,2,1,1) 6,3,2,1,1 m. Fell av skulderm ved samme 

lengde som på bakstykket.

 Ermer
Legg opp (33) 35 (37) 39 m på p nr 3. Strikk fram og tilbake 

rullekant som nede på for- og bakstykket. Strikk så 1 r, 1 vr 

(4) 4,5 (4,5) 5 cm. Skift til p nr 3,5. Fortsett fram og tilbake 

med perlestrikk etter diagram og øk 1 m i hver side innenfor 

kantm ca 2. hver cm (7) 8 (9) 10 ganger = (47) 51 (55) 59 m. 

Når ermet måler oppgitt lengde, felles videre 3 m i begyn-

nelsen av hver p (5) 5 (6) 6 ganger i hver side. Fell av de 

resterende maskene. Strikk det andre ermet likt.

Montering
Sy sammen på skuldrene.

Halskant
Strikk opp ca 11-12 m pr 5 cm fra retten langs halskanten 

med p nr 3, masketallet må være delelig med 2 + 1 m = 1. p r 

fra retten. Strikk fram og tilbake med 1 r, 1 vr til kanten måler 

i underkant av 2,5 cm. Fell av med r masker.

kantER
Strikk opp fra retten langs forkanten på høyre forstykke 

innenfor kantm (også over halskanten, men ikke over rul-

lekanten) med p nr 3 på samme måte som rundt halsen og 

strikk kanten på samme måte. Sett merker for knappene: 

Den øverste midt på halskanten, den nederste ca 1 cm fra 

kanten og de øvrige med jevne mellomrom. Strikk den an-

dre kanten på samme måte, men med tilsvarende knapp-

hull midt på forkanten. Hvert knapphull er over 2 m. Sy i 

knappene. 

Sy sammen ermene. Sy i ermene: Fest ermet midt på skul-

dersømmen og i ermehullets underkant. Begynn ved skul-

deren og sy hver side for seg.

Lommer
Legg opp (14) 16 (18) 20 m på p nr 3,5. Strikk glattstrikk 

fram og tilbake og øk 1 m i begynnelsen av hver p 2 ganger 

i hver side = i alt (18) 20 (22) 24 m. Fortsett uten øking. Når 

lommen måler ca (7) 7,5 (8) 8 cm midt på, slutt med en p fra 

retten, strikkes 5 p glattstrikk til rullekant. Fell av med r m. 

Damp lett over lommen, ikke over rullekanten. Sy lommene 

på forstykkene.

  = kantm, strikkes r både på retten og vrangen
  = r på retten, vr på vrangen
  = vr på retten, r på vrangen

gjenta

gjenta

Perlestrikk

2120



Bolen
Legg opp (125) 133 (141) 149 m på p 3. Strikk fram og tilbake 

5 p glattstrikk til rullekant, 1 p er vr fra vrangen. Skift til p 

3,5.  Fortsett fram og tilbake med perlestrikk etter diagram. 

Når arbeidet måler (21) 23 (25) 27 cm, deles det inn i for- og 

bakstykke: 

Strikk (30) 32 (34) 36 m = ene forstykket, fell av de neste 2 

m = under ene ermet, strikk (61) 65 (69) 73 m = bakstykket, 

fell av de neste 2 m = under andre ermet, strikk de siste 

(30) 32 (34) 36 m = andre forstykket. Strikk hver del ferdig 

for seg.

Bakstykket
Fortsett med mønster og fell for ermehull i hver side 2. hver 

p (2,1) 2,1,1 (2,1,1) 2,1,1,1 m = (55) 57 (61) 63 m igjen. Fortsett 

uten felling. Når arbeidet måler (8) 9 (10) 11 cm fra delin-

gen, felles de midterste (13) 15 (17) 17 m for nakken. Strikk 

hver side for seg og fell videre ved nakkesiden 2. hver p 3,2 

m til alle størrelser = (16) 16 (17) 18 m igjen til skulder. Når 

arbeidet måler (11) 12 (13) 14 cm målt rett opp fra delingen i 

sidene, felles skulderm av.

FORSTYKKENE
Strikk og fell for ermehull som på bakstykket = (27) 28 (30) 

31  m igjen. Fortsett uten felling. Når arbeidet måler (7) 7 

(8) 8 cm fra delingen, felles ved halssiden 2. hver p (5,3,2,1) 

5,3,2,1,1 (6,3,2,1,1) 6,3,2,1,1 m. Fell av skulderm ved samme 

lengde som på bakstykket.

 Ermer
Legg opp (33) 35 (37) 39 m på p nr 3. Strikk fram og tilbake 

rullekant som nede på for- og bakstykket. Strikk så 1 r, 1 vr 

(4) 4,5 (4,5) 5 cm. Skift til p nr 3,5. Fortsett fram og tilbake 

med perlestrikk etter diagram og øk 1 m i hver side innenfor 

kantm ca 2. hver cm (7) 8 (9) 10 ganger = (47) 51 (55) 59 m. 

Når ermet måler oppgitt lengde, felles videre 3 m i begyn-

nelsen av hver p (5) 5 (6) 6 ganger i hver side. Fell av de 

resterende maskene. Strikk det andre ermet likt.

Montering
Sy sammen på skuldrene.

Halskant
Strikk opp ca 11-12 m pr 5 cm fra retten langs halskanten 

med p nr 3, masketallet må være delelig med 2 + 1 m = 1. p r 

fra retten. Strikk fram og tilbake med 1 r, 1 vr til kanten måler 

i underkant av 2,5 cm. Fell av med r masker.

kantER
Strikk opp fra retten langs forkanten på høyre forstykke 

innenfor kantm (også over halskanten, men ikke over rul-

lekanten) med p nr 3 på samme måte som rundt halsen og 

strikk kanten på samme måte. Sett merker for knappene: 

Den øverste midt på halskanten, den nederste ca 1 cm fra 

kanten og de øvrige med jevne mellomrom. Strikk den an-

dre kanten på samme måte, men med tilsvarende knapp-

hull midt på forkanten. Hvert knapphull er over 2 m. Sy i 

knappene. 

Sy sammen ermene. Sy i ermene: Fest ermet midt på skul-

dersømmen og i ermehullets underkant. Begynn ved skul-

deren og sy hver side for seg.

Lommer
Legg opp (14) 16 (18) 20 m på p nr 3,5. Strikk glattstrikk 

fram og tilbake og øk 1 m i begynnelsen av hver p 2 ganger 

i hver side = i alt (18) 20 (22) 24 m. Fortsett uten øking. Når 

lommen måler ca (7) 7,5 (8) 8 cm midt på, slutt med en p fra 

retten, strikkes 5 p glattstrikk til rullekant. Fell av med r m. 

Damp lett over lommen, ikke over rullekanten. Sy lommene 

på forstykkene.

  = kantm, strikkes r både på retten og vrangen
  = r på retten, vr på vrangen
  = vr på retten, r på vrangen

gjenta

gjenta

Perlestrikk
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GENSER
MODELL 3208

Design: kari haugen

STØRRELSER  (6 måneder) 1 (2) 3 (4) år

MÅL   Overvidde: ca (57) 62 (67) 72 (77) cm
   Hel lengde: ca (28) 32 (36) 40 (44) cm
   Ermelengde: ca (15) 18 (22) 25 (28) cm

pinner   Liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5. 

TILBEHØR  1-2 knapper (vi har brukt knapp fra Du Store Alpakka, vnr. W9,15)
   

Strikkefasthet  24 m glattstrikk = 10 x 10 cm
   Mønster A i bredden utgjør ca 11 cm
   Mønster B i bredden utgjør ca 6 cm

Garnforbruk  BABY SILK. Grønn nr 344: (200) 200 (250) 250 g

  

BABY SILK3+3,5 3+3,5

2120

Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.
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  = Rett
  = Vrang
  = Tom rute. Regnes ikke med.
  = Øk 1 m ved å plukke opptråden 
     mellom 2 m og strikke den vridd r
  = Sett 2 m på en hjelpep. bak arb, 
     strikk 2 r, strikk m fra hjelpep r 
  = Sett 2 m på en hjelpep foran arb, 
     strikk 2 r, strikk m fra hjelepep r 
  = Sett 3 m på en hjelpep bak arb, 
     srikk 6 r, strikk m fra hjelpep r 
  = Sett 3 m på en hjelpep foran arb, 
     strikk 6 r, strikk m fra hjelpep r 

  
  
  = Rett
  = Vrang
  = Tom rute. Regnes ikke med.
  = Øk 1 m ved å plukke opptråden 
     mellom 2 m og strikke den vridd r
  = Sett 2 m på en hjelpep. bak arb, 
     strikk 2 r, strikk m fra hjelpep r 
  = Sett 2 m på en hjelpep foran arb, 
     strikk 2 r, strikk m fra hjelepep r 
  = Sett 3 m på en hjelpep bak arb, 
     srikk 6 r, strikk m fra hjelpep r 
  = Sett 3 m på en hjelpep foran arb, 
     strikk 6 r, strikk m fra hjelpep r 
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Bolen
Legg opp (128) 140 (152) 164 (176) m på p nr 3. Strikk rundt 

(3) 3,5 (3,5) 4 (4) cm vrangbord 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3,5. Om-

gangen begynn i venstre side. Strikk (18) 21 (24) 27 (30) m 

glattstrikk, Mønster A og glattstrikk ut omgangen. Fortsett 

slik. Etter 2 omganger Mønster A skal det være (137) 149 

(161) 173 (185) m. Strikk til arbeidet måler (19) 22 (25) 28 

(31) cm. Sett en merketråd i hver side med (74) 80 (86) 92 

(98) m til forstykket og (63) 69 (75) 81 (87) m til bakstykket. 

Strikk 1 omgang til hvor det felles (6) 6 (6) 8 (8) m i hver 

side, og i tillegg skal de midterste (30) 32 (34) 36 (38) m på 

forstykket felles. OBS! For at flettene i Mønster A ikke skal 

bli for vide når det felles av, kan det på siste omgang før av-

felling være lurt å felle 9 m jevnt fordelt i flettene i Mønster 

A, tilsvarende de 9 m som ble økt på 2. omgang. Hvis dette 

gjøres, blir det kun (21) 23 (25) 27 (29) m å felle midt foran. 

Når alle fellinger er gjort, skal det være (19) 21 23 (24) 26 

m på forstykkene og (57) 63 (69) 73 (79) m på bakstykket. 

Videre strikkes for - og bakstykke hver for seg.

ForstykkeT
Legg opp 1 m mot midten = kantm. Denne strikkes vr. Fell 

videre til ermehull 2. hver p (1,1) 2,1 (2,1,1) 2,1,1 (2,1,1,1) m. Fort-

sett rett opp til arbeidet fra delingen måler (6) 7 (8) 9 (10) 

cm. Fell av.

Bakstykke
Fell til ermehull som på forstykkene. Strikk rett opp til 

bakstykket er like langt som forstykkene. Fell av.

Ermer
Legg opp (30) 32 (34) 36 (38) m på strømpep nr 3. Strikk 

(3) 3,5 (3,5) 4 (4) cm vrangbord 1 r, 1 vr og øk på siste om-

gang 1 m. Skift til p nr 3,5. Strikk (8) 9 (10) 11 (12) m glatt-

strikk, Mønster B og (8) 9 (10) 11 (12) m glattstrikk. Etter 2 

omganger Mønster B skal det være (36) 38 (40) 42 (44) m. 

Øk 2 m midt under ermet hver (1,5.) 1,5. (2.) 2. (2.) cm (7) 8 (9) 

10 (11) ganger = (50) 54 (58) 62 (66) m. Fortsett uten å øke 

til ermet måler (15) 18 (22) 25 (28) cm. Strikk videre fram 

og tilbake og fell i hver side 2. hver p slik: (3,2,5,5) 3,2,4,4,4 

(3,2,4,5,5) 4,2,3,4,4,4 (4,2,4,4,4,5) m. Det skal nå være 20 m 

= Mønster B, igjen. Legg opp 1 kantm i hver side. Denne 

strikkes vr. Fortsett med Mønster B til lengen når enden av 

skulderen. Fell av. OBS! For at fletten i Mønster B ikke skal 

bli for vid når det felles av, kan det på siste p før avfelling 

være lurt å felle 5 m jevnt fordelt i Mønster A, tilsvarende 

de 5 m som ble økt på 2. omgang. Sy ermene i genseren.

Krage
Begynn nederst i høyre hjørne. Strikk opp fra retten ca 12 

m pr 5 cm på p nr 3 hele veien rundt til hjørnet nederst 

på venstre side. Strikk 1 r, 1 vr like langt som bredden på 

åpningen foran. Lag 1 - 2 knapphull på den ene siden ca 1 

cm før hel lengde og ca 5 m inn fra kanten. La det være ca 

6 m mellom dem hvis det lages 2 knapphull, og strikk dem 

slik: Strikk 2 m sammen, 1 dobbelt kast, 2 m sammen. Neste 

p strikkes det doble kastet som 1 r, 1 vr (eller 1 vr,1 r - alt etter 

hvordan det passer med inn i rekkefølgen 1 r, 1 vr). Fell løst 

av i r og vr m. Sy i knappen(e).
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  = Rett
  = Vrang
  = Tom rute. Regnes ikke med.
  = Øk 1 m ved å plukke opptråden 
     mellom 2 m og strikke den vridd r
  = Sett 2 m på en hjelpep. bak arb, 
     strikk 2 r, strikk m fra hjelpep r 
  = Sett 2 m på en hjelpep foran arb, 
     strikk 2 r, strikk m fra hjelepep r 
  = Sett 3 m på en hjelpep bak arb, 
     srikk 6 r, strikk m fra hjelpep r 
  = Sett 3 m på en hjelpep foran arb, 
     strikk 6 r, strikk m fra hjelpep r 

  
  
  = Rett
  = Vrang
  = Tom rute. Regnes ikke med.
  = Øk 1 m ved å plukke opptråden 
     mellom 2 m og strikke den vridd r
  = Sett 2 m på en hjelpep. bak arb, 
     strikk 2 r, strikk m fra hjelpep r 
  = Sett 2 m på en hjelpep foran arb, 
     strikk 2 r, strikk m fra hjelepep r 
  = Sett 3 m på en hjelpep bak arb, 
     srikk 6 r, strikk m fra hjelpep r 
  = Sett 3 m på en hjelpep foran arb, 
     strikk 6 r, strikk m fra hjelpep r 
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Bolen
Legg opp (128) 140 (152) 164 (176) m på p nr 3. Strikk rundt 

(3) 3,5 (3,5) 4 (4) cm vrangbord 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3,5. Om-

gangen begynn i venstre side. Strikk (18) 21 (24) 27 (30) m 

glattstrikk, Mønster A og glattstrikk ut omgangen. Fortsett 

slik. Etter 2 omganger Mønster A skal det være (137) 149 

(161) 173 (185) m. Strikk til arbeidet måler (19) 22 (25) 28 

(31) cm. Sett en merketråd i hver side med (74) 80 (86) 92 

(98) m til forstykket og (63) 69 (75) 81 (87) m til bakstykket. 

Strikk 1 omgang til hvor det felles (6) 6 (6) 8 (8) m i hver 

side, og i tillegg skal de midterste (30) 32 (34) 36 (38) m på 

forstykket felles. OBS! For at flettene i Mønster A ikke skal 

bli for vide når det felles av, kan det på siste omgang før av-

felling være lurt å felle 9 m jevnt fordelt i flettene i Mønster 

A, tilsvarende de 9 m som ble økt på 2. omgang. Hvis dette 

gjøres, blir det kun (21) 23 (25) 27 (29) m å felle midt foran. 

Når alle fellinger er gjort, skal det være (19) 21 23 (24) 26 

m på forstykkene og (57) 63 (69) 73 (79) m på bakstykket. 

Videre strikkes for - og bakstykke hver for seg.

ForstykkeT
Legg opp 1 m mot midten = kantm. Denne strikkes vr. Fell 

videre til ermehull 2. hver p (1,1) 2,1 (2,1,1) 2,1,1 (2,1,1,1) m. Fort-

sett rett opp til arbeidet fra delingen måler (6) 7 (8) 9 (10) 

cm. Fell av.

Bakstykke
Fell til ermehull som på forstykkene. Strikk rett opp til 

bakstykket er like langt som forstykkene. Fell av.

Ermer
Legg opp (30) 32 (34) 36 (38) m på strømpep nr 3. Strikk 

(3) 3,5 (3,5) 4 (4) cm vrangbord 1 r, 1 vr og øk på siste om-

gang 1 m. Skift til p nr 3,5. Strikk (8) 9 (10) 11 (12) m glatt-

strikk, Mønster B og (8) 9 (10) 11 (12) m glattstrikk. Etter 2 

omganger Mønster B skal det være (36) 38 (40) 42 (44) m. 

Øk 2 m midt under ermet hver (1,5.) 1,5. (2.) 2. (2.) cm (7) 8 (9) 

10 (11) ganger = (50) 54 (58) 62 (66) m. Fortsett uten å øke 

til ermet måler (15) 18 (22) 25 (28) cm. Strikk videre fram 

og tilbake og fell i hver side 2. hver p slik: (3,2,5,5) 3,2,4,4,4 

(3,2,4,5,5) 4,2,3,4,4,4 (4,2,4,4,4,5) m. Det skal nå være 20 m 

= Mønster B, igjen. Legg opp 1 kantm i hver side. Denne 

strikkes vr. Fortsett med Mønster B til lengen når enden av 

skulderen. Fell av. OBS! For at fletten i Mønster B ikke skal 

bli for vid når det felles av, kan det på siste p før avfelling 

være lurt å felle 5 m jevnt fordelt i Mønster A, tilsvarende 

de 5 m som ble økt på 2. omgang. Sy ermene i genseren.

Krage
Begynn nederst i høyre hjørne. Strikk opp fra retten ca 12 

m pr 5 cm på p nr 3 hele veien rundt til hjørnet nederst 

på venstre side. Strikk 1 r, 1 vr like langt som bredden på 

åpningen foran. Lag 1 - 2 knapphull på den ene siden ca 1 

cm før hel lengde og ca 5 m inn fra kanten. La det være ca 

6 m mellom dem hvis det lages 2 knapphull, og strikk dem 

slik: Strikk 2 m sammen, 1 dobbelt kast, 2 m sammen. Neste 

p strikkes det doble kastet som 1 r, 1 vr (eller 1 vr,1 r - alt etter 

hvordan det passer med inn i rekkefølgen 1 r, 1 vr). Fell løst 

av i r og vr m. Sy i knappen(e).

PONCHO
OG LUE

MODELL 3209

Design: kari haugen

STØRRELSER  (6 måneder) 1 (2) 3-4 år

MÅL   Lengde midt foran: (30) 34 (38) 42 cm

pinner   Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5.
   

Strikkefasthet  24 m glattstrikk = 10 cm

Garnforbruk  BABY SILK

   Grå nr 323: (200) 200 (250) 250 g 
   Rosa nr 339: (50) g til alle størrelser 

BABY SILK3+3,5 3+3,53+3,5

PONCHO
Legg opp (258) 288 (318) 348 m med grått garn på rundp 

nr 3. Strikk rundt rillestrikk: 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 om-

gang vr. Bytt til rosa garn og strikk en omgang med knuter: 

*Løft av 5 grå m uten å strikke dem. I neste m strikkes slik: 1 

r, 1 kast, 1 r. Strikk 3 p  glattstrikk fram og tilbake over disse 

3 m. Ta 1 m løs av, strikk 2 m r sammen, trekk den løse m 

over.* Gjenta *-* ut omgangen. Strikk 1 omgang r, 1 omgang 

vr med grått garn.

Sett et merke midt foran og midt bak = midtm. Bytt til p nr 

3,5. Strikk videre glattstrikk og fell på 2. omgang slik: Strikk 

til 2 m før midtm. Strikk 2 m r sammen, ta 1 m løs av, 1 r, trekk 

den løse m over = 4 m felles på omgangen. Gjenta denne 

fellingen 2. hver omgang til det i alt er felt (47) 53 (59) 64 

ganger = (70) 76 (82) 92 m.

Halskant
Bytt til p nr 3. Strikk 1 omgang r hvor det felles 3 m midt for-

an. Strikk videre 1 r, 1 vr fram og tibake (4) 4 (4,5) 4,5 cm. Fell 

av med r og vr m. Brett kanten dobbel mot vrangen og sy til.

Tvinn ei snor og tre den gjennom halskanten. Lag små dus-

ker og sy dem fast i endene.

Tvinn snorer til lukning for ermene ca (10) 11 (12) 13 cm ned 

fra sidene.

LUE
Legg opp (80) 88 (96) 104 m med rosa garn på p nr 3. 

Strikk rundt 2 omganger 1 r, 1 vr. Bytt til grått garn og strikk 

til vrangborden måler (3) 3,5 (4) 4 cm. Bytt til p nr 3,5 og 

strikk glattstrikk. Når arbeidet måler (11) 12 (13) 14 cm, be-

gynner fellingene: Strikk *(8) 9 (10) 11 r, 2 r sammen*, gjenta 

*-* ut omgangen. Strikk 1 omgang uten å felle. Neste om-

gang felles slik: Strikk *(7) 8 (9) 10 r, 2 r sammen*, gjenta *-* 

ut omgangen. Strikk 1 omgang uten å felle. Fortsett å felle 

slik 2. hver omgang til det er 16 m igjen. Strikk 1 omgang 

og deretter 2 r sammen ut neste omgang. Klipp av tråden, 

trekk den gjennom m og fest den godt. Sett i en dusk i rosa.
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Rett størrelse avhenger 
av riktig strikkefasthet. 
Strikk gjerne en prøve 
for at størrelsen skal bli 
korrekt.
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KJOLE

JAKKE

Design: kari haugen
oppskriftsdel side 12

Design:kari haugen
oppskriftsdel side 12

MODELL 3205

MODELL 3205

MIRASOL
(STERK)

3+3,5 3+3,5 3
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KJOLE
OG KÅPE

Design: olaug kleppe
oppskriftsdel side 14

MODELL 3206

MIRASOL
(STERK)

3,5 3+3,5

1716



KJOLE
OG KÅPE

Design: olaug kleppe
oppskriftsdel side 14

MODELL 3206

MIRASOL
(STERK)

3,5 3+3,5

1716

BABY SILK3,5 33,5 3+3,5

1716



JAKKE
Design: olaug kleppe
oppskriftsdel side 19

MODELL 3207

MIRASOL
(STERK)

3+3,5

1918



JAKKE
Design: olaug kleppe
oppskriftsdel side 19

MODELL 3207

MIRASOL
(STERK)

3+3,5

1918

GENSER
Design: kari haugen
oppskriftsdel side 21

MODELL 3208

BABY SILK3+3,5 3+3,5

1918



PONCHO
OG LUE

Design: kari haugen
oppskriftsdel side 23

MODELL 3209

2120

BABY SILK3+3,5 3+3,53+3,5



PONCHO
OG LUE

Design: kari haugen
oppskriftsdel side 23

MODELL 3209

2120

BABY SILK3+3,5 3+3,53+3,5
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BABY SILK3

Fotograf: Janneche Strønen  •  Styling: Kristine M. Opheim • Trykk: Kai Hansen Trykkeri 
Takk til Mitt Rom, Illums bolighus Bergen og Mani

LUE
Design:olaug kleppe
oppskriftsdel side 9

MODELL 3204
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BABY SILK3

Fotograf: Janneche Strønen  •  Styling: Kristine M. Opheim • Trykk: Kai Hansen Trykkeri 
Takk til Mitt Rom, Illums bolighus Bergen og Mani

LUE
Design:olaug kleppe
oppskriftsdel side 9

MODELL 3204

2322

INNHOLD

Fotograf: Janneche Strønen  •  Styling: Kristine M. Opheim • Trykk: Kai Hansen Trykkeri 
Takk til Mitt Rom, Illums bolighus Bergen og Mani

MODELL 3205

KJOLE & JAKKE
side 14

MODELL 3206

KJOLE & KÅPE
side 16

MODELL 3207

JAKKE
side 18

MODELL 3202

BABY SETT
side 6

MODEL 3208

GENSER
side 19

MODELL 3209

PONCHO & LUE
side 16

MODELL 3201

BABY SETT
sidE 4

MODELL 3203

DRESS & LUE
side 8

MODELL 3204

GENSER & JAKKE
side 10

2322

FORKORTELSER
m = maske
r = rett
vr = vrang
p = pinne
merkem = merkemaske
fm = fastmaske
krepse-m = krepsemaske
st = stav(er)
lm = luftmaske(r)
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www.dustorealpakka.com#dustorealpakka    #maskerader

DU STORE ALPAKKA - Industriveien 2, Bergermoen, N-3520 Jevnaker
Tlf: +47 61 32 70 90 - Faks: +47 61 32 70 91 - E-post: kontor@dustorealpakka.com 7 071765 068140

Alpakka er en eksklusiv råvare. 
Like fine fibre som kasjmir. 

Glatt som silke.
Sterkere enn mohair.
Mykere enn bomull.

Varmere enn gåsedun.
Inneholder ikke lanolin.

Lav egenvekt fordi fibrene er hule.
Isolerer også når den er våt.

Du kan med fordel lufte plaggene
fremfor å vaske dem.

KILDE: DU STORE ALPAKKA
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