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262-03
SUKKERSPINN BABYSETT

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

DESIGN
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PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermlengde ca
Bukse
Stussvidde ca
Innvendig benlengde ca
Lue
Hodevidde ca
GARNFORBRUK
Jakke
Lys grå 829
Hvitt 801
Rosa 821
Koks 827
Bukse
Lys grå 829
Hvitt 801
Rosa 821
Koks 827
Lue
Lys grå 829
Hvitt 801
Rosa 821
Koks 827
Sokker
Rosa 821
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PINNEFORSLAG
		
		

Rundp og strømpep nr 3
Strømpep nr 2,5 til sokker
Heklenål 2,5 mm

TILBEHØR

6 knapper og silkebånd

STRIKKEFASTHET
		

28 m glattstrikk 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.
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.

1 nøste alle størrelser
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JAKKE
Kantm str r på alle p

BOLEN
Legg opp 173-183-183-193 m med lys grå på rundp nr. 3 og str
1 p r fra vrangen. Str mønsterbord I etter diagrammet frem
og tilbake innenfor 1 kantm i hver side. På neste p felles 6-40-2 m jevnt fordelt til 167-179-183-191 m. Fortsett med glattstr
til arb måler ca 10-11-12-13 cm. Sett ett merke i hver side med
45-47-49-51 m til hvert forstykke og 77-85-85-89 m til ryggen.
På nest p fra retten felles slik: Str 13-14-15-16 m r, x ta 1 m løst
av p, str 3m r sm og trekk den løse m over x, str fra x-x i alt
4 ganger (= 12 m felt), str 16-17-18-19 m r, fell 12 m jevnt fordelt
(likt for alle størrelser) over ryggens m, str 16-17-18-19 m r,
x ta 1 m løst av p, str 3 m r sm, trekk den løse m over x, str
fra x-x i alt 4 ganger (= 12 m felt), str 13-14-15-16 m r = 131143-147-155 m. Str 1 p r fra vrangen. Str mønsterbord III etter
diagrammet innenfor 1 kantm i hver side, beg ved pil for valgt
størrelse.
Sett ett merke i hver side med 65-73-73-77 m til ryggen og 3335-37-39 m til hvert forstykke. Skift til lys grå og str 1 p glattstr,
samtidig som det felles 8 m (4 m på hver side av hvert merke)
i hver side til ermehull. Legg arb til side og str ermene.

ERMENE
Legg opp 40 m (likt for alle størrelser) med lys grå på strømpep
nr. 3 og str 1 omg vr. Str mønsterbord I etter diagrammet. Str
videre i glattstr samtidig som det økes 1 m = 41 m (likt for alle

størrelser). Str til arb fra midt på spissen måler ca. 3 cm.
Sett ett merke midt under ermet og øk 1 m på hver side
av merket. OBS! Det str uten økninger til 3 måneder. Øk videre
på ca. hver 6.-2,5.-2. cm i alt 2-5-8 ganger = 41-45-51-57 m. Str
til arb fra spissen måler ca. 9-11-13-15 cm. Str mønsterbord III
etter diagrammet. Tell ut fra midten hvor mønsteret skal beg.
Skift til lys grå og str 1 omg glattstr, samtidig som det felles
8 m (4 m på hver side av merket) midt under ermet til ermehull.
Leg arb til side og str det andre ermet likt.

BÆRESTYKKE
Sett ermene inn over de felte m på bolen på rundp nr. 3 =
181-201-217-237 m. Str videre med lys grå og str rillestr frem
og tilbake. Sett ett merke i hver sammenføyning. Str 3 p, fell til
raglan på neste p fra retten ved hvert merke slik: Str 2 r sm før
merket, og 2 r sm etter merket = 8 m felt på p.
Gjenta fellingene på hver 4. p i alt 11-10-9-8 ganger og videre
på hver 2. p i alt 3-6-9-12 ganger. Når det er felt til raglan i alt
8-8-9-11 ganger felles det 6-6-7-8 m i hver side til hals, fell
videre på hver 2. p 2,1,1,1,1 m, samtidig som raglanfellingene
fortsetter som før. Sett m på en hjelpep.

MONTERING
Sy sm under ermene.

HALSKANT
Str eller plukk opp ca. 72-74-76-78 m (inkl m på hjelpep) med lys
grå på rundp nr. 3 og str 4 p glattstr frem og tilbake. Fell av med
r m fra vrangen til en jevn kant som ikke stammer.
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Venstre forkant: Str eller plukk opp ca. 62-66-70-74 m med lys

økningene mot hverandre og str glattstr rundt, samtidig som

grå på p nr. 3 langs forkanten (ikke plukk opp over halskantens

det settes ett merke midt foran og midt bak. Fell til kile ved

m) og str 4 p glattstr frem og tilbake. Fell av med r m fra vrangen

å ta 1 m løst av p, str 1 m r, trekk den løse m over før merket

til en jevn kant som ikke strammer. Merk av for 5 knapper,

og str 2 m r sm etter merket på hver 2. omg i alt 6-6-6 ganger

den øverste 2 m fra halskanten, den nederste ca. ut fra beg

= 152-164-176 m. Str til arb måler ca. 8-9-10 cm, målt fra skrittet.

av diagrammet.de øvrige jevnt fordelt.

Str buksen høyere bak slik: Beg ved merket midt bak, str 6 m,

Høyre forkant: Strikkes som venstre forkant, men 5 knapphull

snu, 1 kast og str 12 m vr tilbake, snu, 1 kast, str 18 m, snu.

på 2. p. Knapphull: Str 2 r sm, 1 kast, 2 r sm. På neste p str 1 r,

Fortsett slik med 6 m mer for hver snuing i alt 4-4-5 ganger til

1 vr i kastet. Trekk silkebånd gjennom hullborden på ermene.

hver side. OBS! Str kastene sm med neste m etter snuingene
for å unngå hull i arb. Str videre i glattstr til arb måler ca. 14-

BUKSE
VENSTRE BEN
Legg opp 70-70-80 m med lys grå på strømpep nr. 3, og str
1, omg vr rundt (= 1 rille). Str mønsterbord I etter diagrammet.
Sett ett merke ved omg beg = innsiden av benet. Fortsett med
glattstr til arb måler ca. 20-22-25 cm, samtidig som det økes
1 m på hver side av merket på ca. hver 1,5.-1,5.-2. cm til i alt 88-

15-16 cm målt fra skrittet midt foran. Str 1 omg glattstr og fell slik:

3 MÅNEDER
Beg i venstre side.
Forstykket: Str 30 m glattstr, x ta 1 m r løs av, str 3 r sm, trekk
den løse m over x, str fra x-x i alt 4 ganger (= 12 m felt), str
30 m glattstr = 64 m, sett ett merke.
Bakstykke: Fell 12 m jevnt fordelt = 64 m, sett ett merke.

94-100 m. Legg arb til side og str et ben til likt.
Sett alle m inn på samme rundp nr. 3 (= 176-188-200 m) med
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FORSTYKKET
= 64-68-72 m.
Skift til lys grå og str r frem og tilbake (= riller), og fell videre
til ermehull i hver side på hver 2. p med 1,1,1,1,1,1 m (likt
for alle størrelser) = 52-56-60 m. Str til arb måler ca. 2426-28 cm og fell av de midterste 12-12-14 m, og str hver
side ferdig for seg. Fell videre mot halsen på hver 2. p med
3,2,2,1,1 m = 11-13-14 skulderm. Str til arb fra sammenføyningen
av bena måler ca 27-29-31 cm. Fell av med r m til en jevn kant
som ikke strammer.
Str den andre siden likt, men speilvendt.

MONTERING
Sy eller mask sm på skuldrene.
Ermekanter: Str eller plukk opp ca. 44-50-56 m langs
ermehullet (fra/til delingen av arb) med lys grå på rundp nr.
3 og str r frem og tilbake, samtidig som det felles av i hver side
på hver 2. p med 2,2,1,1,1,3,2 m. Fell av med r m til en jevn kant
som ikke strammer. Str den andre ermekanten likt.
Hekla kant rundt ermehullene: Med heklenål 2,5 mm og lys
grå. Fest tråden med 1 kjm og hekle 1 omg kjm. Pass på at det
ikke strammer eller buler. Videre hekles 1 omg picoter slik:
x Hekle 3 lm, 1 fm i 1. lm, hopp over 1 kjm, 1 fm i neste kjm x,
gjenta fra x-x omg rundt. Hekle på samme måte langs hver side
av splitten, nakke og halskant. OBS! Øverst i splitten på høyre
side hekles 1 knapphull av 3 lm. Trekk silkebånd gjennom
hullborden nederst på bena.

6 MÅNEDER
Beg i venstre side.
Forstykke: Str 31 m glattstr, str 2 r sm x ta 1 m r løs av, str 3 r sm,
trekk den løse m over x, str fra x-x i alt 4 ganger, 2 r sm (=
14 m felt), str 31 m glattstr = 68 m, sett ett merke.
Bakstykke: Fell 14 m jevnt fordelt = 68 m, sett ett merke.

9 MÅNEDER
Beg i venstre side.
Forstykke: Str 33 m glattstr, str 3 r sm x ta 1 m r løs av, str 3 r sm,
trekk den løse m over x, str fra x-x i alt 4 ganger, 3 r sm (=
16 m felt), str 33 m glattstr = 72 m, sett ett merke.
Bakstykke: Fell 16 m jevnt fordelt = 72 m, sett ett merke.
Alle størrelser: Beg i venstre side og str mønsterbord etter
diagram II, beg ved pil for valgt størrelse.

FRANSK KNUTE

Del arb ved merkene i hver side og str hver del ferdig for seg.

RYGGEN
= 64-68-72 m.
Del arb på midten med 32-34-36 m til hver del og str hver side
for seg. Skift til lys grå og str r frem og tilbake (= riller), og fell
videre til ermehull i siden på hver 2. p med 1,1,1,1,1,1 m (likt for
alle størrelser) = 26-28-30 m.
Når arb fra sammenføyningen måler ca 26-28-30 cm, felles
12-12-13 m til nakke. Fell videre til nakken på hver 2. p 2,1 m =
11-13-14 skulderm. Str til arb fra sammenføyningen måler ca. 2729-31 cm. Fell av med r m til en jevn kant som ikke strammer.
Str den andre siden likt, men speilvendt.
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LUE
Legg opp 90-96-108 m med lys grå på rundp nr. 3 og str 10 riller
rundt (vekselvis 1 omg vr, 1 omg r). Str 1 omg glattstr, samtidig
som det økes jevnt fordelt til 96-104-112 m. Str mønsterbord
II etter diagrammet. Fortsett med lys grå og glattstr. Str til arb
måler ca. 10-11-12 cm og fell på neste omg slik: Str x 1011-12 m glattstr, str 2 r sm x, gjenta fra x-x omg rundt = 88-96104 m. Str 1 omg glattstr uten felling. Fell på neste omg slik: Str
x 9-10-11 m glattstr, str 2 r sm x, gjenta fra x-x omg rundt =8088-96 m. Str 1 omg glattstr uten felling. Fortsett med å felle
på denne måten med 1 m mindre mellom fellingene til det
er 16-16-16 m i omg. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom
de resterende m. Trekk godt sm og fest tråden på vrangen.

SOKKER

Hælfelling: Sett ett merke midt på hælen. Str vr til 2 m etter
merket, str 2 m vridd vr sm, 1 m vr, snu. Ta 1 m løs av p, str r til
2 m etter merket, str 2 m r sm, 1 m r, snu. Ta 1 m løs av p, str
vr til 1 m før ’hullet’, str 2 m vridd vr sm, 1 m vr, snu. Fell videre
på denne måten til alle m utenfor ’hullet’ er str. Del m på 2 p.
Plukk eller str opp 6-7-8 m på hver side av hælen og str videre
i glattstr på 4 p. Str 1 omg glattstr og fell ved å str 2 m r sm før
det 1. sidemerket og 2 m vr r sm etter det 2. sidemerket.
OBS! Det felles ikke på oversiden av foten. Fell på hver omg
til det er 34-36-40 m på omg. Str til hele foten måler ca.
7-9-11 cm, eller til ønsket lengde før tåfelling.
Tåfelling: Sett ett merke i hver side av sokken. Str til 2 m før
merket, str 2 m r sm og 2 m vridd r sm. Str til 2 m før neste
merke, str 2 m r sm og 2 m vridd r sm. Gjenta fellingsomg
på hver 2. omg i alt 3 ganger og deretter på hver 2. omg til det
gjenstår 14-12-12 m på omg. Klipp av garnet, str 2 og 2 m r sm,
samtidig som tråden trekkes gjennom m. Fest tråden godt. Str
en sokk til likt. Fest alle løse tråder på vrangen.

Legg opp 38-42-46 m med rosa på strømpep nr. 2,5 og str riller

Trekk silkebånd gjennom hullborden.

rundt, (vekselvis 1 omg vr, 1 omg r) til arb måler ca. 5-6-6 cm.
Str 2 omg glattstr, samtidig som det på 1 omg felles jevnt fordelt

Press ikke arb, men legg det eventuelt flatt i fasong under

til 36-40-44 m. Str hullbord slik: Str x kast, 2 r sm x, gjenta fra

fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

x-x omg rundt. Str 2 omg glattstr. Str ca. 2,5-3-3,5 cm glattstr
frem og tilbake over de bakerste 18-20-22 m til hæl.
DIAGRAM I, II, II, LUE DIAGRAM
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Garn brukt
i denne oppskriften
MERINO BABYULL er et superwash
behandlet garn av merinoull som passer
flott til babyplagg og finstrikk.

10

2,5-3

28
50 gram = ca 175 meter

MERINO
BABYULL

Garnet passer også ypperlig til kjoler,
jumpere, topper og kardigans til både
voksne og barn. Maskinvask på ull
program med vaskemiddel for ull/silke.
NB! Ikke bruk skyllemiddel på superwashbehandlet garn.

4

•
•
•
•

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

100 % superwash merinoull
Produsert av ITPGroup.no
for Gjestal Garn

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 •
g=gram
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN
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