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262-08
LILLE RILLENURK BABYSETT

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

DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik
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PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
Lue
Hodevidde ca
GARNFORBRUK
Jakke
Lys blå 824
Hvitt 801
Lue
Lys blå 824
Hvitt 801
Sokker
Lys blå 824
Hvitt 801

9
12 mnd
9-12 mnd
9-12 mnd

cm
cm
cm

1
2
2
3
nøster
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG
		

Rundp og strømpep nr 2,5 og 3
Heklenål 3 mm

TILBEHØR

7 knapper

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 5

© 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.
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JAKKE

VENSTRE FORSTYKKE
Strikkes som høyre forstykke, men speilvendt.

Riller frem og tilbake = r på alle p
Riller rundt = Str vekselvis 1 omg vr, 1 omg r.

ERMENE
Legg opp 38-38-40-42 m med lys blå på strømpep nr. 3 og str

BOLEN

13 omg riller rundt. Fortsett med riller og mønster etter

Legg opp 129-139-149-157 m med lys blå på rundp nr. 3 og str

diagrammet til hel lengde. Sett ett merke midt under ermet

13 p r frem og tilbake = riller.

og øk 1 m på hver side av merket. Gjenta økningene på ca. hver

Fortsett med riller og mønster etter diagrammet til hel lengde.

4.-2.-2.-1,5 cm til i alt 44-50-56-62 m. Str til ermet måler ca. 15-

Sett ett merke i hver side med 32-34-37-39 m til hvert forstykke

17-19-21 cm. Fell av 4 m (2 m på hver side av merket) midt under

og 65-71-75-79 m til ryggen. Str til arb måler ca. 17-18-19-21 cm,

ermet til ermehull. Str videre frem og tilbake og fell ytterligere

fell av 4 m (2 m på hver side av merkene) i hver side til ermehull

i hver side på hver 2. p med 2,1,1,3,2 m. Fell av de resterende

og str hver del ferdig for seg.

m til en jevn kant som ikke strammer. Str det andre ermet likt.

RYGGEN = 61-67-71-75 m.

MONTERING

Str videre frem og tilbake og fell til ermehull i hver side på hver

Sy sm på skuldrene og sy i ermene.

2. p med 2,1,1 m = 53-59-63-67 m. Når arb måler ca. 24-26-

Høyre forkant: Str eller plukk opp ca. 60-66-72-78 m med

28-31 cm felles de 17-19-21-23 midterste m til nakke og str

lys blå på p nr. 3 langs forkanten og str 6 p r frem og tilbake

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

(= 3 riller). Fell av med r m fra vrangen til en jevn kant som

1,1 m. Str til arb måler ca. 25-27-29-32 cm. Fell av med r m til

ikke strammer. Merk av for 7 knapper, den øverste 1 m fra

en jevn kant som ikke strammer. Str den andre siden likt, men

halskanten, det nederste ca. 2 m fra oppleggskanten, de øvrige

speilvendt.

jevnt fordelt.
Venstre forkant: Strikkes som venstre forkant, men med

HØYRE FORSTYKKE = 30-32-35-37 m.

7 knapphull på 4. p. Knapphull: Str 2 r sm, 1 kast, 2 r sm.

Str og fell til ermehull i siden som på ryggen. Når arb måler ca.

På neste p str 1 r, 1 vridd r i kastet.

21-23-25-28 cm felles 6-6-8-9 m fra forkanten til halsringning.

Halskant: Str eller plukk opp ca. 56-58-60-64 m med lys blå

Fell videre på hver 2. p med 2,1,1 m (likt alle størrelser) = 16-18-

på rundp nr. 2,5 eller 3 og str 4 p r frem og tilbake. Fell av med

19-20 skulderm. Str til arb måler 25-27-29-32 cm. Fell av med

r m fra vrangen til en jevn kant som ikke stammer. OBS! Det

r m til en jevn kant som ikke strammer.

skal ikke være knapphull i halskanten. Fest alle løse tråder
på vrangen.
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DIAGRAM

SOKKER
Legg opp 42-46-50 m med lys blå på strømpep nr. 3 og str
3 riller rundt. Fortsett med mønster etter diagrammet til arb
måler 5-6-6 cm. Fortsett med lys blå og str 1 omg r og fell jevnt

	
  
	
  

fordelt til 36-40-44 m. Skift til strømpep nr. 2,5 og str 7 omg
vr-bord med 1 r, 1 vr. Skift til strømpep nr. 3 og str ca. 2,5-33,5 cm glattstr frem og tilbake over de bakerste 18-20-22 m til
hæl.
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 i 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 fellings omg
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.
Fest alle løse tråder på vrangen.
Press ikke arb, men legg det eventuelt flatt i fasong under
fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

LUE
Legg opp 90-96-108 m med lys blå på rundp nr. 3 og str
vekselvis 1 omg vr, 1 omg r til i alt 10 riller. Fortsett med riller
og mønster etter diagrammet til hel lengde.
Str til arb måler ca. 10-11-12 cm. Fell slik: Str x 13-14-16 m, str
2 vridd r sm x, gjenta fra x-x omg rundt = 84-90-102 m.
Str 1 omg uten fellinger.
Fell på neste omg slik: Str x 12-13-15 m, str 2 vridd r sm x, gjenta
fra x-x omg rundt = 78-84-96 m.
Str 1 omg uten fellinger. Fortsett med fellinger på denne måten
med 1 m mindre mellom fellingene til det er 18-18-18 m igjen
i omg. På neste omg str 2 r/vr sm omg rundt. Klipp av garnet
og trekk tråden gjennom de resterende m og fest tråden godt.
Tvinn 2 snorer med lys blå tråd à ca. 20 cm, sy fast en snor
i hver side. Fest alle løse tråder på vrangen.
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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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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.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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HOUSEOFYARN
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