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MERINO BABYULL

VOSS FESTDRAKT
TIL JENTE

2,5+32,5+3 2,5/3 2 PERLER
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213-04

DESIGN Kari H. Ødegaard

STØRRELSER
”Kjole”, belte, brystduk
& hårbånd 1 2 4 6 8 år
Forkle & skaut 1-2 4-6 8 år

PLAGGETS MÅL
Kjole
Overvidde ca 53 58 62 64 68 cm
Skjørtelengde ca 32 40 43 52 60 cm
Hel lengde 50 61 66 77 88 cm
Forkle ca 38x28 38x30 38x32 cm
Skaut ca 38 x 34 cm (spissen midt bak) + frynser

GARNFORBRUK
”Kjole”, belte, brystduk
& hårbånd
Svart 815 = farge 1 3 4 4 5 6 nøster
Rødt 809 = farge 2 2 2 2 3 3 nøster
Grønt 812 = farge 3 3 3 4 4 5 nøster
Gult 857 = farge 4 1 nøste til alle størrelser
Hvitt 801 = farge 5 1 nøste til alle størrelser
Forkle & skaut
Hvitt 801 3 nøster til alle størrelser

PINNEFORSLAG Stor og liten rundp nr 2,5 og 3
  Heklenål nr 2½ eller 3 mm

TILBEHØR
Ca. 170 cm smale “sølvfarget” metalic krokelisser. 
Ca. 160 cm “sølvfarget” metalic blonde (ca. 2-2½ cm bred). 
“Sølvfarget” metalic sytråd. 
45 små “sølvperler”
3 sett små hekter og 2 sett trykknapper.  
Ca. 75 cm beltebånd eller strykevliselin med bredde på ca. 
4½ cm. 
Litt strykevliselin, ca. 14 x 17 cm til brystduk.
STRIKKEFASTHET
”Kjole”, belte, brystduk
& hårbånd  28 m glattstrikk og mønster i bredden 
  på p nr. 3 måler 10 cm
Forkle & skaut 26 st i bredden med heklenål 2½ 
  eller 3 mm måler 10 cm

VOSS FESTDRAKT TIL JENTE 

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
MERINO BABYULL 100 % superwash 
merinoull, 50 gram = ca 175 meter

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 Se side 7

© 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.

Gratulerer!
Du har valgt å strikke en klassiker fra vårt rikholdige Gjestal-arkiv. 

Dermed kan det hende at fargene som er brukt i oppskrifta, 

har gått ut. Husk at du finner mange fine alternative farger 

i fargekartet på gjestal.no.
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“KJOLE”

Legg opp 296-324-348-360-380 m på p nr. 2½ med farge 

3 (grønn) og str 8 omg rundt i glattstr. Str 1 omg hullrad 

(= brettekant) slik: x 1 kast, 2 r sm x, gjenta fra x til x omg rundt. 

Skift til p nr. 3 og str videre rundt i glattstr med farge 3 til arb 

måler ca. 8-10-12-14-16 cm (fra brettekanten). Skift til farge 

1 og str rett opp til arb (fra brettekant) måler ca. 30-38-41-

50-58 cm - eller til ønsket skjørtelengde. Fortsett med farge 

1 (svart) og str på neste omg 2 og 2 m r sm (= 148-162-174-180-

190 m). Skift til p nr. 2½ og str 2 cm rundt i vrangbordstr med 

1 r, 1 vr. Del arb i hver side med 75-81-87-91-95 m til bakstykket 

og 73-81-87-89-95 m til forstykker. Str videre for- og bakstykket 

ferdig hver for seg (= livet).

BAKSTYKKET

Str med farge 2 (rødt) og p nr. 3 over bakstykkets 75-81-

87-91-95 m. Str rett opp i glattstr til arb fra livet måler ca.7-

9-9-10-12 cm. Fell til ermehull i hver side på hver 2. p (fra 

ytterkant) med 7,3,2,1,1 m (likt for alle størrelser). Str videre rett 

opp til ermehullet måler ca. 8-9-11-12-13 cm målt rett opp. 

Fell av de midterste 15-17-17-19-21 m til nakken og str hver 

side ferdig for seg. Fell videre på hver 2. p mot nakken med 

2,2,1 m. Str til ermehullet måler ca. 11-12- 14-15-16 cm. Fell 

de resterende 11-13-16-17-18 skulderm rett av til en pen, jevn 

kant som ikke strammer. Str den andre siden lik, men speilvendt.

FORSTYKKER

Sett de midterste 13 m på en maskeholder eller tråd. Str 

frem og tilbake i glattstr med farge 2 og p nr. 3 over det ene 

forstykkets 30-34-37-38-41 m. Fell til skråkant på forstykket ved 

å felle 1 m innenfor den ytterste m (som str r på alle p til kantm) 

mot forkanten på hver 2. p i alt 5-7-7-7-9 ganger. Fell til ermehull 

som på bakstykket ved samme høyde og på samme måte som 

der. Fell langs forkanten til det er 11-13-16-17-18 m igjen på p. 

Str til arb (fra livet) måler som bakstykket og fell de resterende 

11-13-16-17-18 skulderm rett av til en pen, jevn kant som ikke 

strammer. Str det andre forstykket likt, men speilvendt. 

MONTERING OG KANTER

Sy eller mask sm på skuldrene og sy eller mask sm i sidene. Sett 

de 13 m fra maskeholderen eller tråden over på p nr. 2½ og str 

med farge 1 (svart), 1 p vr fra retten, 6 p glattstr. Fell løst av.

Plukk eller str opp ca. 146-150-154-158-162 m med farge 

3 (grønn) på p nr. 2½ langs forkanten innenfor kantm, rundt 

nakken og ned langs den andre forkanten. Str 12 p frem 

og tilbake i glattstr, 1 omg vr fra retten eller r fra vrangen (til 

brettekant), 13 p glattstr. Fell løst av. 

Plukk eller str opp ca. 72-76-80-84-88 m med farge 3 (grønn) 

på liten rundp nr. 2½ rundt ermehullet innenfor kantm 

og str kant som langs forkanter/nakke. Brett alle kantene 

i “vrangomg/p” mot vrangen og sy pent til på vrangen med løse 

sting. Tråkle og sy blonden til skjørtet i overgangen fra farge 3 til 

farge 1. Tråkle og sy krokelisser langs kanten rundt forstykker, 

nakke og rundt ermehullene i overgangen farge 3 til farge 2. 

BRYSTDUK

Legg opp 45 m med farge 2 på p nr. 3 og str frem og tilbake 

i glattstr etter mønster II. (Mønsteret kan også broderes med 

maskesting eller str rundt på strømpep, legg da opp 3 ekstra 

m til klippem). Der hvor det er flere farger på p, str den ytterste 

m i hver side med alle farger (pass på så trådene ikke strammer).

Når mønsteret er str ferdig, str videre med farge 1 (svart). Str 

1 hullrad til brettekant fra r-siden slik: 1 r, x 1 kast, 2 m r sm, 

gjenta fra x p ut. Str videre til bakstykke: 16 p glattstr, skift til 

farge 2 og str til bakstykket måler som forstykket. Fell m rett 

av til en pen, jevn kant som ikke strammer.

Stryk vliselin på forstykket, brett i hullraden og sy forstykket 

sm med bakstykket i hver side. Sett i trykknapper for feste 

av brystduken - både på brystduk og på “kjolen”. Sy fast 

en “sølvperler” midt i hver “rute” på brystduken.

BELTE

Legg opp 166-182-182-198-198 m med farge 3 (grønn) på rundp 

nr. 2½ og str 9 omg rundt i glattstr, 1 omg vr (til brettekant) 

mønsterbord I etter diagrammet, men str de 5 siste m på hver 

omg med bunnfargen (= klippem) utenom mønsteret, str 1 omg 

r, 1 omg vr (til brettekant og 9 omg glattstr). Fell m rett av til 

en pen, jevn kant som ikke strammer. 

Sy 2 maskinsømmer på hver side av den midterste 

m i de 5 ekstra m og klipp opp mellom sømmene. 

Sy en “sølvperle” midt i hvert stjernemotiv på beltet. Stryk fast 

beltebåndet midt på beltet. Brett inn “klippem” i hver side. Brett 

i vrangomg mot vrangen og sy oppleggs- og avfellingskantene 

mot hverandre. Tilpass livvidden og sy i hekter for lukking.
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MØNSTERBORD I, II, III

HÅRBÅND 

Legg opp 108-120-120-132-132 m med farge 2 på strømpep eller 

liten rundp nr. 2½. Str 4 omg rundt i glattstr, 1 omg vr 

(= brettekant), mønsterbord III etter diagrammet, videre str 

5 omg glattstr med farge 2 (rødt). Fell løst av til en pen, jevn kant.

KNYTTEBÅND

Legg opp 6 m med farge 1 på p nr. 2½ og str frem og tilbake 

i rillestr (= alle p r) til knyttebåndet måler ca. 25 cm og fell rett 

av. Strikk 1 bånd til på samme måte.

MONTERING

Sy 2 maskinsømmer på hver side av omg beg på hårbåndet 

og klipp opp mellom sømmene. Brett inn sårkantene. Sy oppleggs- 

og avfellingskantene mot hverandre. Putt knyttebåndet inn 

i åpningen i den ene siden på hårbåndet og sy igjen åpningen 

samtidig som knyttebåndet festes godt. Sy det andre knyttebåndet 

inn i åpningen på den andre siden i hårbåndet på samme måte. 

Pynt hårbåndet med noen “sølvperler”.

(svart)

(grønn)

Str til slutt
på omg før de
4 klippem på jakken

Str til slutt
på omg før de
5 klippem
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FORKLE

Legg opp 103 lm på heklenål 2½ eller 3 mm.

Snu alle rader med 3 lm (= 1. st).

1. rad: Beg i 4. lm fra nålen og hekle 1 st i hver lm (= 100 st).

2. rad: 3 lm (= 1. st), hekle videre 1 st i hver st (= 100 st)

3. og 4. rad: Hekles som 2. rad.

5. rad: 3 lm (= 1. st), 1 st i hver og en av de 3 neste st, x 2 lm, 

hopp over 2 st, 1 st i neste st x, gjenta fra x til x til det er 6 st igjen, 

2 lm, hopp over 2 st, 1 st i hver og en av de 4 siste st. 

Hekle videre etter diagrammet med beg på 6. Rad.

Når diagrammet er heklet ferdig, hekles videre frem og tilbake 

i st til arb måler ca. 26-28-30 cm - eller til ønsket lengde. Hekle 

på neste rad slik: Hekle x 1 fm, 2 fm sm til 1 fm i st (= gjem det 

siste gjennomtrekket på hver fm og trekk gjennom begge fm). 

Gjenta fra x raden ut. Hekle 1 rad til med 1 fm i hver fm.

På neste rad, lages en hullrad slik: 1 lm (= 1. fm), 1 fm i fm, 2 lm, 

hopp over 2 fm, x 1 fm i hver og en av de 2 neste fm, 2 lm, 

hopp over 2 fm, gjenta fra x og slutt med 2 fm. Hekle 1 rad 

fm med 1 fm i hver fm og 2 fm i hver lm-bue, 1 rad fm i hver 

side og langs kanten nede (hekle 3 fm i hjørnene nede). Hekle 

til slutt en kant med musetagger langs sidene og kanten nede 

slik: 1 fm, 3 lm, 1 fm i samme fm, hopp over 1 fm i sidene 

og 2 fm langs kanten nede på forkleet. Hekle en lm-snor på ca. 

90-100 cm og træ i hullraden øverst på forkleet til knyttebånd.

SKAUT

Legg opp 101 lm.

(1. st på raden hekles som 3 lm)

1. rad: Beg i 4. lm fra nålen og hekle 1 st i hver lm (= 98 st). 

2. rad: 3 lm, 1 st i hver st raden ut (= 98 st)

3. rad: Hekle 3 kjm (= 3 m felt), hekle 1 st i hver st og utelat 

de 3 siste st på raden (= 3 m felt) (= 92 st).

Hekle videre etter diagrammet med beg på 4. rad. Kant langs 

de skrå sidene: Beg øverst å hekle 1 fm i den første “spissen” 

x 4 lm, 1 fm i neste “spiss”, gjenta fra x langs hele skråsiden, 

hekle 5 lm, 1 fm nede i spissen og fortsett videre på samme 

måte langs den andre skråsiden.

Hekle 1 rad fm langs kanten oppe med 1 fm i hver st (1. 

fm hekles som 1 lm) og deretter en picotkant slik: x 3 lm, 

1 fm i 1. lm, hopp over 2 m, 1 fm i neste fm, gjenta fra x raden 

ut. Klipp frynser, hver på ca. 20 cm og knytt 3 tråder dobbelt 

til hver frynse i hver lm-bue. Hekle 2 lm-snorer, hver på ca. 

60 cm til knyttebånd. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

(OBS! For at mønsteret skal stemme på midten på skautet, blir 

det 2 st igjen til slutt nede i spissen i stedet for 3 st).

MØNSTER FORKLE & SKAUT
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Garn brukt 
i denne oppskriften

Vanlige forkortelser
• m=maske • r=rett • vr=vrang • str=strikk

• p=pinne • omg=omgang 
• vr-bord=vrangbord • glattstr=glattstrikk 

• vrangbordstr=vrangbordstrikk
• kantm=kantmaske • arb=arbeidet

• beg=begynn • sm=sammen
• sm=sammen • lm=luftmaske(r)

• fm=fastmaske(r) • st=stav(er)
• dst=dobbelstav(er) • kjm=kjedemaske(r)

MERINO BABYULL er et superwash-

behandlet garn i 100 prosent ren 

merinoull. Garnet er mykt og nydelig 

til babyplagg, babytepper og all finstrikk. 

Merino Babyull passer også ypperlig til 

kjoler, jumpere, topper og kardigans 

til både voksne og barn. 

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på 

banderolen, er kun veiledende. Husk at 

du alltid skal følge strikkefastheten som 

er oppgitt i oppskriften.

MERINO
BABYULL
100 % superwash merinoull
 Produsert av ITPGroup.no

for Gjestal Garn

50 gram = ca 175 meter

• Ullvugge 40 °C
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

310

28

40°C

ULLVUGGE

For oppskrift på Voss Festdrakt til gutt se | GG213-07
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er Nordens største merkevarehus, 

grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og 

accessoirer til faghandel og kjedebutikker.

houseofyarn.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.no houseofyarn.noknitathome.no

camillapihlstrikk.no gullungengarn.no oransjeskjerf.no

#ORANSJESKJERF

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN


