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DESIGN 

Kari H. Ødegaard

GARN

MERINO BABYULL 100 % superwash merinoull, 

50 gram = ca 175 meter

SILJA SUPERWASH 80 % superwash ull, 20 % nylon,

50 gram = ca 150 meter

STØRRELSER 

1 2 4 6 8 år

PLAGGETS MÅL

Jakke

Overvidde ca 56 61 68 74 79 cm

Lengde ca 28 32 38 41 44 cm

Ermelengde ca 20 23 26 32 35 cm

Nikkers

Hoftevidde ca 60 63 66 69 73 cm

Benlengde ca 18 20 23 26 29 cm

Lue

Hodevidde ca 43 47 47 51 51 cm

GARNFORBRUK

Jakke & nikkers

Farge 1 5 6 7 8 9 nøster

Farge 2 2 2 2 3 3 nøster

Farge 3 1 1 1 2 2 nøster

Farge 4 1 nøste til alle størrelser

Farge 5 1 1 2 2 2 nøster

Knestrømper

Farge 5 2 2 2 3 3 nøster

Lue

Farge 1 1 nøste til alle størrelser

Rester fra jakken i rødt, grønn, hvitt og gult

FARGER

Farge 1 MERINO BABYULL, Svart 815

Farge 2 MERINO BABYULL, Rødt 823

Farge 3 MERINO BABYULL, Armygrønn 879

Farge 4 SILJA SUPERWASH, Gul 400

Farge 5 MERINO BABYULL, Hvitt 801

PINNEFORSLAG 

Stor rundp og strømpep nr 2½ og 3

Liten rundp nr 3

TILBEHØR 

4 sett hekter til jakken

6 pynteknapper

Elastikk til løpegangen i livet til nikkers

STRIKKEFASTHET 

28 m glattstrikk og mønster i bredden på p nr. 3 måler 10 cm  

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.

FINN 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.

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



3

JAKKE

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 163-175-195-211-227 m med farge 3 (hvorav 4 

klippem midt foran som hele tiden str vr) på p nr. 2½ og str 3 

cm rundt i glattstr, 1 omg vr (til brettekant - og alle mål tas fra 

brettekanten). Skift til rundp nr. 3 og fortsett videre i glattstr 

med farge 1 og med de 4 klippem. Sett et merke i hver side 

med 79-85-95-103-111 m til bakstykket og 84-90-100-

108-116 m til forstykkene. Str 2 omg. Str deretter etter 

diagram A. Str videre rett opp i glattstr med farge 1 til arb 

måler ca. 16-19-24-26-28 cm - eller til ønsket lengde.

Fell 14 m i hver side til ermehull (med 7 m til hver side for 

sidemerkene) og str videre bakstykket og forstykket ferdig 

hver for seg.

BAKSTYKKET

Str videre frem og tilbake over bakstykkets 65-71-81-89-97 m 

i glattstr med farge 1 (svart) til arb måler ca. 26-30-36-39-42 

cm. Fell av de midterste 17-19-21-23-25 m til nakken og str 

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

med 3,2 m (likt for alle størrelser). Str til arb måler ca. 28-32-

38-41-44 cm og fell rett av de resterende 19-21-25-28-31 

skulderm til en pen, jevn kant som ikke strammer.

FORSTYKKET

Str videre frem og tilbake over forstykkets 70-76-86-94-102 m.

Str til arb måler 24-28-34-37-40 cm. Fell av de midterste 

22-24-26-28-30 m til halsringningen (inkludert de 4 klippem) 

og str hver side ferdig for seg. Fell videre på hver 2. p mot 

halsen med 2,1,1,1 m (likt for alle størrelser). Str til arb 

måler som bakstykket og fell de resterende 19-21-25-28-31 

skulderm rett av til en pen, jevn kant som ikke strammer.

Str den andre siden av halsen lik, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 44-48-52-56-62 m med farge 3 på p nr. 2½ og str 

kant som nede på for- og bakstykket. Skift til strømpep nr. 3 

og fortsett videre i glattstr med farge 1 (svart). Str 2 omg, 

videre str etter diagram A (tell ut fra midten på ermet slik at 

mønsteret blir likt til hver side fra midten), resten av arb str i 

glattstr med bunnfargen. Samtidig økes 

2 m midt under ermet på ca. hver 1. cm for 1 og 2 år, på ca.

hver 1½. cm for 4 år og på ca. hver 2. cm for 6 og 8 år til det 

i alt er 68-74-78-84-90 m i omg. Str til arb måler ca. 20-23- 

26-32-35 cm - eller til ønsket lengde. Del arb midt under 

erme og str ca. 4 cm frem og tilbake til splitt (skal sys inn på 

bolen under monteringen). Fell m rett av til en pen, jevn kant 

som ikke strammer. Str det andre ermet likt.

MONTERING OG KANTER

Sy 2 maskinsømmer på hver side av midtm midt foran i 

vrangm og klipp opp mellom sømmene. Sy eller mask sm på 

skuldrene.

Str opp ca. 28 m pr. 10 cm med farge 2 langs forkanten i m 

innenfor klippem til belegg på p nr. 2½ og str frem og tilbake 

i glattstr til kanten måler ca. 5-5-6-6-7-7 cm. Fell av til en pen, 

jevn kant som ikke strammer. Str en tilsvarende kant langs det 

andre forstykket. Sy slagene pent sm øverst langs halskanten 

på vrangen. Brett alle kanter i brettekantene mot vrangen og 

sy kantene til med løse sting.

Halskant: Str opp ca. 62-64-66-68-70 m innefor de ytterste 

10-11-12-13-14 hals m med farge 1 på p nr. 2½ langs 

halskanten. Str 3 cm frem og tilbake i glattstr, skift til farge 

2 og str 1 p r fra retten, 1 p r fra vr til brettekant. Str 3 cm 

glattstr. Fell av til en pen, jevn kant som ikke strammer.

Brett kanten i brettekanten mot vrangen og sy til med løse 

sting.

Brett “slagene” mot retten og fest dem med noen sting til 

forstykket på baksiden av slagene. Tråkle og sy pent i ermene.

Sy splitten oppe på ermene pent mot de avfelte m på bolen.

Sy hekter langs forkantene på jakken.

NIKKERS

Beg øverst i livet og legg opp 146-152-156-162-172 m med 

farge 1 på rundp nr. 2½ og str rundt i glattstr. Str 2 cm,

1 omg vr (= brettekant), videre 2 cm glattstr. Skift til rundp 

nr. 3 samtidig som det økes 10-12-16-18-20 m jevnt fordelt til 

156- 164-172-180-192 m og fortsett i glattstr.

FORHØYNING BAK

Omg beg midt bak. Str 8 m, snu og ta den første m løs av 

ved snuingen, str 16 m, snu og str 8 m mere for hver snuing i 
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

alt 12-12-12-14-14 ganger (6-6-6-7-7 ganger i hver side). 

Str videre rundt over alle m igjen.

ØKNINGER

Str til arb fra brettekanten midt foran måler 22-23-24- 26-28 

cm. Sett et merke over 2 m midt foran og midt bak og øk 1 

m på hver side av de 2 midtm midt foran og midt bak på hver 

2. omg 8 ganger. (= 188-196-204- 212-224 m). Del så arb 

midt foran og midt bak (= 94-98-102- 106-112 m til hvert ben). 

Str hvert ben ferdig for seg. Fell 2 m på innsiden av benet på 

hver 2. omg 9 ganger. Videre felles på hver 4. omg 4 ganger 

og det er 68-72-76-80-86 m igjen. Str videre rett opp til 

benet måler ca. 15-17-20-23-26 cm - eller til ønsket lengde. 

Fell jevnt fordelt til 56-60-64-68-72 m. Skift til strømpep 

nr. 2½ og str etter diagram A. Lag ett hull på yttersiden av 

benet i den grønne stripen i mønsteret. Hullet lages ved 

å felle av 2 m som legges opp igjen på neste omg. Når 

diagrammet er str ferdig, str videre 1 omg vr, 9 omg glattstr 

med farge 3. Fell løst av. Str det andre benet likt.

Brett alle kanter dobbelt mot vrangen i brettekanten og sy 

pent til med løse sting på vrangen. Træ elastikk i løpegangen 

i livet.

Tvinn en snor og træ i løpegangen nederst på benet. 

Lag 2 små fargerike dusker og sy 1 i hver ende av snoren. 

Lag en tilsvarende snor til det andre benet. Sy 3 pynteknapper 

på yttersiden av hvert ben, nede på nikkersen.

KNESTRØMPER

Legg opp 50-52-56-60-62 m med farge 5 på strømpep 

nr. 2½ og str 4-4-5-5-6 cm rundt i vrangbordstr med 1 r, 1 vr.

Skift til strømpep nr. 3 og str videre i glattstr og mønster etter 

diagram B over 35 m med 7-8-10-12-13 m i glattstr på hver 

side av mønsteret og med 1 m midt bak som str vr på alle p

(= midtm). Str rett opp til arb måler ca. 9-12-14-17-20 cm. Fell 

så 1 m på hver side av midtm midt bak på hver 4. omg 3-4-5- 

6-7 ganger. Str til arb måler ca. 18-20-24-28-32 cm - eller til 

ønsket lengde. Del arb i hver side med 22-22-23-24-24 m til 

oversiden av foten og 22-22-23-24-24 til undersiden 

= hælen.

Sett hælens 22-22-23-24-24 m på en p og str frem og tilbake 

i glattstr over disse m. Ta den ytterste m løs av p slik at det 

dannes en kjedem, str ca. 2-2½-3-3½-4 cm. Str videre fra 

rettsiden til det er 7-8-9-10-11 m igjen, str 2 m r sm, snu og 

str til det er 7-8-9-10-11 m igjen på den andre siden, str 2 m 

vr sm, snu. Fortsett slik med å str 1 m mer på p før hver felling 

til det er str helt ut på begge sider. Fordel disse m på 2 p og 

plukk opp 7-8-9-10-11 m (i kjedem) i hver side og str videre 

rundt.

Fell til kile i hver side ved å str 2 m r sm på hver omg til det er 

42-44-46-48-50 m i omg. Str til foten måler ca. 8-10-12-

14-16 cm - eller til ønsket lengde og fell på neste omg til tå 

slik:

Fordel m på 4 p. På 1. p str 1 m, 2 sm, str p ut. På 2. p str til 

3 m igjen, 2 m sm, str 1 m. På 3. p str 1 m, 2 sm, str p ut. 

På 4. p str til 3 m igjen, 2 m sm, str 1 m. Str 1 omg uten 

fellinger. Fell på denne måten på hver 2. omg til det er 6-8-6-

8-6 m igjen.

Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de resterende m. 

Trekk godt sm og fest tråden godt. Str den andre 

knestrømpen lik.

LUE

Legg opp 120-132-132-144-144 m med farge 3 på liten rundp 

nr. 3 og str 2 cm glattstr, 1 omg vr til brettekant. 

Str videre etter diagram A. Skift til farge 1. Str ca. 5-6-7-8-9 

cm i glattstr målt etter mønsterborden. Str på neste omg: 

x 10 m r, 2 m sm x, gjenta fra x til x omg ut. Str 1 omg uten 

fellinger. Fell videre på hver 2. omg og med 1 m mindre 

mellom hver felling til det er 10-11- 11-12-12 m igjen i omg. 

Str 6 omg glattstr til tupp i toppen.

Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de resterende m. 

Brett i brettekanten mot vrangen og sy til med løse sting med 

farge 3.

Fest alle løse tråder pent på vrangen.

DIAGRAM  

Gjenta

Farge 2

Farge 3

Farge 4

R fra retten, vr fra vrangen med farge 5

Vr med farge 5 

Sett 2 m på en hjelpep bak arbeidet,
1 r, strikk m fra hjelpep r

Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet,
1 r, strikk m fra hjelpep r

A

B

Gjenta

Farge 2

Farge 3

Farge 4

R fra retten, vr fra vrangen med farge 5

Vr med farge 5 

Sett 2 m på en hjelpep bak arbeidet,
1 r, strikk m fra hjelpep r

Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet,
1 r, strikk m fra hjelpep r

A

B


