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MERINO BABYULL

BLONDEFIN
BABYKJOLE

MODELL | 262-10
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BLONDEFIN BABYKJOLE

262-10

DESIGN Brit Frafjord Ørstavik

STØRRELSER 3 6 9 12 mnd

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 49 52 55 58 cm
Hel lengde ca 35 38 40 42 cm
Ermelengde ca 16 18 19 20 cm

GARNFORBRUK
Natur 800 3 3 4 4 nøster

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

TILBEHØR 1 knapp og silkebånd

STRIKKEFASTHET 28 m glattstrikk og 26 m mønster
  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 4

© 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.

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

1. omg: Str 1 r, 1 vr omg rundt.

2. omg: Str vr over r, og r over vr.

SKJØRTET

Legg opp 192-198-210-216 m på rundp nr. 2,5 og str 4 omg 

rundt i glattstr. Str brettekant slik: Str x 2 r sm, 1 kast x, gjenta 

fra x-x omg rundt. Skift til rundp nr. 3 og str 6 omg glattstr, 

2 omg perlestr. Fortsett med mønster etter diagram I til arb fra 

brettekanten måler ca. 25-27-28-29 cm. Str 1 omg r, samtidig 

som det felles 64-62-66-64 m jevnt fordelt = 128-136-144-152 

m. Sett ett merke i hver side med 64-68-72-76 m til hver del.

Str 1 omg vr, str hullrad slik: x 2 r sm, 1 kast x, gjenta fra x-x omg 

rundt, str 1 omg vr. Fortsett med mønster etter diagram II.

Når arb måler ca. 27-29-30-31 cm, felles det i hver side til 

ermehull slik: Fell av 3 m, str 59-63-67-71 m, fell av 5 m, str 59-

63-67-71 m, fell av de 2 siste m og str hver del ferdig for seg.

RYGGEN = 59-63-67-71 m.

Fortsett med mønster etter diagram II og str videre frem 

og tilbake, samtidig som det felles 1,1,1 m i hver side på hver 

2. p = 53-57-61-65 m. Str til arb måler ca. 30-33-35-37 cm. Fell 

av den midterste m til splitt, og str hver side ferdig for seg. Str 

til arb fra brettekanten måler ca. 33-36-38-40 cm. Fell av 8-8-

10-10 m mot nakken, fell videre på hver 2. p med 1,1 m = 16-18-

18-20 skulderm. Str til arb måler ca. 5-38-40-42 cm. Fell av med 

r m til en jevn kant som ikke strammer. Str den andre siden likt, 

men speilvendt.

FORSTYKKE = 59-63-67-71 m.

Str og fell til ermehull som på ryggen. Når arb fra brettekanten 

måler ca. 31-32-34-36 cm, felles de midterste 9-9-13-13 m av til 

halsringning og hver side strikkes ferdig for seg. 

Fell videre til halsringning på hver 2. p med 2,2,1,1 m = 16-

18-18-20 skulderm. Str til arb fra brettekanten måler 35-38-

40-42 cm. Fell av med r m til en jevn kant som ikke strammer. 

Str den andre siden likt, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 36-36-40-42 m på strømpep nr. 2,5. Str 4 omg 

glattstr og brettekant slik: Str x 2 r sm, 1 kast x, gjenta fra 

x-x omg rundt. Str 6 omg glattstr og 2 omg perlestr.

Skift til strømpep nr 3. Sett et merke midt under ermet og str 

mønster etter diagram I, samtidig som det økes 1 m på hver 

side av merket. Gjenta økningene ca. hver 1,5.-1,5.-2.-2. cm til 

i alt 52-54-56-58 m. Str til arb fra brettekanten måler 16-18-

19-20 cm. Del arb midt under ermet og fell videre i hver side 

på hver 2. p med 1,1,1,1,1,1 m. Fell av med r m til en jevn kant 

som ikke strammer.

MONTERING

Sy eller mask sm skuldrene. Sy i ermene. Brett brettekantene 

mot vrangen, og sy til med løse sting.

HALSKANT

Fest tråden med 1 kjm og hekle 1 omg fm med heklenål 

2,5 mm langs hver side av splitten, og rundt halsringningen.

OBS! Øverst i høyre side av splitten hekles et knapphull slik: 

Hekle 5 lm, hopp over 2 m/p. Hekle 1 omg picoter langs 

halskanten.

Picoter: x 3 lm, hekle 1 fm i 1. lm, hopp over 1 fm, 1 fm i neste 

m x, gjenta fra x-x. Sy 1 knapp øverst i splitten på venstre side.

Arb kan presses lett fra vrangen, eller legg eventuelt plagget flatt 

i fasong under fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

DIAGRAM I, II
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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

g=gram

MERINO BABYULL er et superwash-

behandlet garn av merinoull som passer 

flott til babyplagg og finstrikk.

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 super-

washbehandlet garn.
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

2,5-310
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FORHANDLERINFORMASJON

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 gjestal.noknitathome.no

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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