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BABYSETT

BABY ULL

Oppskrift på hvitt teppe:
FIONA VOGNTEPPE
DG 276-06B
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276-06A
FIONA BABYSETT

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
BABY ULL 100 % superwash merino,
50 gram = ca 165 meter

DESIGN

Kari Haugen
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PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde
Lengde
Ermelengde
Bukse
Vidde
Benlengde

GARNFORBRUK
Jakke
Halvbleket Hvit 0017 (100) 150 (150)
Bukse
Halvbleket Hvit 0017 (100) 150 (150)
Lue/kyse
Halvbleket Hvit 0017 50 g alle str

mnd

g
g

PINNEFORSLAG

Stor og liten og strømpep nr 2,5.

TILBEHØR:
Jakke
Bukse
		

(5)
6
(7) knapper
Eventuelt sløyfebånd i stedet
for strikket bånd.

STRIKKEFASTHET

32 m = 10 cm

Gratulerer!
Du har valgt å strikke en klassiker fra
vårt rikholdige Dale-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 dalegarn.no.

Alternativt garn: PURE ECO BABY WOOL
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 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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JA KKE
Strikkes fram og tilbake.
Knapphullene skal være på høyre side til jente eller venstre
side til gutt. Legg opp på p nr 2 ½ (155) 175 (195) m. Strikk
11 p rillestrikk, men etter (2) 1 ½ (1) cm lages et knappull
2 m innenfor kanten i riktig side. Hullet lages ved å felle 2 m.
Neste p legges det opp 2 m over de felte. Etter 11 p rillestrikk
strikkes mønster over de midterste (145) 165 (185) m med
5 m rilletstrikk på hver side. Lag nye knapphull for hver 4 cm,
men når arb måler (13) 15 ½ (18) cm skal det felles til ermehull:
Strikk (35) 39 (43) m, fell (10) 12 (14) m, strikk (65) 73 (81) m,
fell (10) 12 (14) m, strikk (35) 39 (43) m. Videre strikkes forog bakstykke hver for seg.

FORSTYKKE MED KNAPPHULL
Fortsett rett opp til det er strikket 4 cm etter (4.) 5. (6.) knapphull.
Siste p skal være fra vrangen. Ermehullet skal nå måle (5) 6 (7)
cm. Sett (10) 11 (12) m midt foran på en tråd. Fell videre til halsen
annenhver p 3,2,2,1,1 m (likt for alle str). Fortsett uten å felle til
ermehullet måler (9) 10 ½ (12) cm. Fell av eller sett de siste (16)
19 (22) m på en tråd.

FORSTYKKE UTEN KNAPPHULL
Strikkes som det første forstykket, men uten knapphull.

BAKSTYKKE
Strikk rett opp til bakstykket er 1 ½ cm kortere enn fortstykket.
Siste p skal være fra vrangen. Sett de midterste (27) 29 (31)
m på en tråd. Strikk hver side for seg og fell til nakken annenhver
p 2,1 m. Strikk til bakstykket er like langt som forstykket. Fell
av eller sett de siste (16) 19 (22) m på en tråd.

ERMER
Strikkes fram og tilbake. Legg opp (43) 45 (47) m på p nr 2 ½.
Strikk 11 p rillestrikk. Fortsett med mønster og øk 1 m i hver side
hver 1 cm (8) 11 (14) ganger = (59) 67 (75) m. Pass på at merket
for ’midten’ på diagrammet kommer midt oppå ermet. Strikk til
ermet måler (15) 17 (19) cm. Fell av.

MONTERING OG HALSKANT
Sy eller mask sammen på skuldrene. Strikk m som ble
satt på en tråd foran og bak og strikk samtidig opp
ca 15 m pr 5 cm der det ble felt til halsen. Bruk gjerne
en heklenål nr 2 til å strikke opp m med. Flytt m etter hvert over
på strikkep. Det skal nå være strikket 1 p r fra retten. NB: Det skal
på denne første p også strikkes 1 knapphull rett over de som
allerede er laget. Strikk videre rillestrikk ca 1 cm. Fell av passe
stramt. Sy ermene i jakken og sy ermesømmene. Sy i knapper.

BUKSE

*(1 r, 1 vr) (4) 5 (4) ganger, 2 r sammen, 1 dobbelt kast, 2 vridd
r sammen*. Gjenta *- * ut omg. Neste omg: Strikk 1 r, 1 vr som
før og de doble kastene slik: Strikk framre del vr og bakre del r =
2 m. Det skal nå være (132) 154 (168) m. Strikk 3 (3) 3 ½ cm 1 r,
1 vr. Fortsett med glattstrikk og øk på første omg (16) 14 (16)
m jevnt fordelt = (148) 168 (184) m. Sett 1 tråd i hver side med
(74) 84 (92) m til hver halvdel. Fra og med 2. glattstrikk omg
skal buksen gjøres høyere bak slik: Strikk til 6 m før sidemerket,
snu og strikk til 6 m før det andre sidemerket, snu og strikk
til 12 m før det første sidemerket, snu og fortsett slik til det
er snudd (5) 5 (6) ganger til hver side. Fortsett rundt over alle
m til arb fra vrangborden, midt foran, måler (10) 12 (14) cm. Sett
et merke ved 2 m midt foran og 2 m midt bak. Øk 1 m på hver
side av merkem annenhver omg 5 ganger = (168) 188 (204) m.
Strikk 1 omg til. Del antall m i 2 like deler med (84) 94 (102) m til
hvert ben og strikk et ben om gangen slik:
Flytt m over på 4 strømpep. Omg skal begynne på innsiden
av benet. Legg på første omg opp 2 m først og sist = (88)
98 (106) m. Strikk rundt og fell på innsiden av benet 2 m hver
1 cm (14) 16 (18) ganger = (60) 66 (70) m. Strikk til benet måler
(15) 17 (19) cm. Fell jevnt fordelt til (42) 48 (54) m. Strikk (2) 3 (3)
cm 1 r, 1 vr. Resten av sokken strikkes fram og tilbake i rillestrikk.
Sett de første og de siste (16) 18 (20) m på en tråd. Strikk (3 ½)
4 ½ (5 ½) cm over de midterste (10) 12 (14) m. Sett så alle m inn

Strikkes rundt ovenfra og ned. Legg opp på p nr 2 ½ (132) 154

på p igjen og strikk opp (11) 14 (17) m på hver side av midtfeltet

(168) m. Strikk (3) 3 (3 ½) cm 1 r, 1 vr. Strikk så hullrad slik:

= (64) 76 (88) m. Strikk (2) 3 (3 ½) cm over alle m.
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til jente eller venstre side til gutt.
BUKSE
Legg opp på p nr 2 ½ (155) 175 (195) Strikkes rundt ovenfra og ned. Legg
m. Strikk 11 p rillestrikk, men etter opp på p nr 2 ½ (132) 154 (168) m.
(2) 1 ½ (1) cm lages et knappull 2 m Strikk (3) 3 (3 ½) cm 1 r, 1 vr. Strikk så
innenfor kanten i riktig side. Hullet hullrad slik: *(1 r, 1 vr) (4) 5 (4) ganger,
lages ved å felle 2 m. Neste p legges 2 r sammen, 1 dobbelt kast, 2 vridd
det opp 2 m over de felte. Etter 11 p r sammen*. Gjenta *- * ut omg. Neste
rillestrikk strikkes mønster over de omg: Strikk 1 r, 1 vr som før og de
midterste (145) 165 (185) m med 5 doble kastene slik: Strikk framre del vr
m rilletstrikk på hver side. Lag nye og bakre del r = 2 m. Det skal nå være
knapphull for hver 4 cm, men når arb (132) 154 (168) m. Strikk 3 (3) 3 ½ cm
måler (13) 15 ½ (18) cm skal det felles 1 r, 1 vr.
til ermehull: Strikk (35) 39 (43) m, fell Fortsett med glattstrikk og øk på første
(10) 12 (14) m, strikk (65) 73 (81) m, omg (16) 14 (16) m jevnt fordelt = (148)
fell (10) 12 (14) m, strikk (35) 39 (43) 168 (184) m. Sett 1 tråd i hver side
m. Videre strikkes for- og bakstykke med (74) 84 (92) m til hver halvdel. Fra
hver for seg.
og med 2. glattstrikk omg skal buksen
Forstykke med knapphull:
gjøres høyere bak slik: Strikk til 6 m
Fortsett rett opp til det er strikket 4 før sidemerket, snu og strikk til 6 m
cm etter (4.) 5. (6.) knapphull. Siste før det andre sidemerket, snu og strikk
p skal være fra vrangen. Ermehullet til 12 m før det første sidemerket, snu
skal nå måle (5) 6 (7) cm. Sett (10) og fortsett slik til det er snudd (5) 5 (6)
11 (12) m midt foran på en tråd. Fell ganger til hver side. Fortsett rundt over
DESIGN: KARI HAUGEN
videre til halsen annenhver p 3,2,2,1,1 alle m til arb fra vrangborden, midt
DALE BABY ULL
m (likt for alle str). Fortsett uten å felle foran, måler (10) 12 (14) cm. Sett et
Fell av de første og siste (27) 31 (36) m til
= (10)
14 (16) mmåler
igjen til(9) 10 ½ (12) cm. merke ved 2 m midt foran og 2 m midt
ermehullet
JAKKE, BUKSE, KYSE, LUE OG
såle. Strikk (6) 7 (8) cm over disse m. Fortsett
6 psett
til hvor
Fell avmed
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de siste (16) 19 (22) bak. Øk 1 m på hver side av merkem
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Mål: i et silkebånd.
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slik:
Når arb måler (10) 11 (12) cm, skal det felles slik i hver side: Fell
Jakke:
Strikk rett opp til bakstykket er 1 ½ cm Flytt m over på 4 strømpep. Omg skal
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Lue/kyse:
g alle str slik: 1. p: Fell de første (11) 12 (13) m, strikk
diagrammet kommer midt oppå ermet.
de300
neste
Teppe:
g (13) 15 (16) m. 2. p: Strikk de første (4) 5 (6) m, fell (20)
Strikk til ermet måler (15) 17 (19) cm.
22 (23) m. 3. p: Fell de første (20) 22 (23)
m,av.
strikk (4) 5 (6) m. 4.
Fell
Pinneforslag:
p: Strikk de første (13) 15 (16) m, fell de Montering
siste (11) 12 (13)
og m.
halskant:
Enkelt garn: Nr 2 ½.
Sy eller mask sammen på skuldrene.
Dobbelt garn (teppe): Nr 4 ½.
Strikk m som ble satt på en tråd foran
ØREKLAFF
bak ogfram
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Sett m til en øreklaff inn på en p. Strikk og
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½) 2 (2
Fell
Enkelt(1garn:
32½)
mcm.
= 10
cmderetter 1 m på begge sider, innenfor
gjerne en heklenål nr 2 til å strikke
Dobbelt
garn:
18
m
=
10
cm
2 kantm, annenhver p,
til det gjenstår 5opp
m. Strikk
videreFlytt
rillestrikk
m med.
m etter hvert over
1 rapport,
over disse siste 5 m til et bånd for knyting,
ca.
18-20
cm
på strikkep. Det langt.
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I stedet for å strikke knytebånd, kan de 1siste
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felles NB: Det skal på denne
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Jakke: (5) 6 (7) knapper
av og
silkebånd
syes i luen. i stedet første p også strikkes 1 knapphull rett
= r på retten, vr på vrangen
Bukse:
Eventuelt
sløyfebånd
over de som allerede er laget. Strikk
for strikket bånd.
= vr på retten, r på vrangen
videre rillestrikk ca 1 cm. Fell av passe
= 1 kast
stramt. Sy ermene i jakken og sy
JAKKE
= 2 r sammen
ermesømmene. Sy i knapper.
Strikkes fram og tilbake.
= 2 vridd r sammen
Knapphullene skal være på høyre side
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1 rapport,
gjenta
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Garn brukt
i denne oppskriften

BABY ULL
100 % superwash merino
Australsk merinoull
Garnprodusent ITPGroup.no

BABY ULL er et 4-tråds superwash
behandlet ullgarn spunnet av australske
merinoull i den fineste fiberkvaliteten.
Garnet er velkjent blant alle som kjenner
Dales Baby-kataloger. Våre Baby-kata
loger er blitt rene samleobjekter, og både
garnet og design har en sterk posisjon
blant strikkefolket. Men husk at du ikke
bare kan strikke myke fine babyplagg.
Baby Ull er supert til fine topper, jumpere og kardigans til både voksne og barn.
Baby Ull har to veiledende strikkefast
heter avhengig av bruksområdet og
hvilken type plagg du strikker. Husk at
det er strikkefastheten som er oppgitt i
oppskriften du skal følge.
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50 gram = ca 165 meter

•
•
•
•

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

Vanlige forkortelser
• frg = farge • m=maske
• r = rett • vr = vrang
• omg = omgang(er)
• p = pinner • arb = arb
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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

HOUSEOFYARN_NORWAY
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