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277-10

DESIGN Kari Haugen

STØRRELSER (0-3)  6-9  (12-18)  mnd

MÅL (ca)
Kjole
Overvidde  (42)  47  (53)  cm
Lengde midt foran  (27)  33  (39)  cm
Jakke
Overvidde  (42)  47  (53)  cm
Lengde midt foran  (19)  23  (27)  cm
Ermelengde  (15)  17  (19)  cm
Bukse
Overvidde  (42)  46  (51)  cm
Benlengde  (16)  20  (24)  cm
Teppe  70 x  70 cm

FARGEFORSLAG Halvbleket hvit 0017

GARNFORBRUK
Kjole  (200)  250  (250)  g
Jakke  (150)  150  (200)  g
Bukse  (100)  150  (150)  g
Lue, sko 50 g alle str
Teppe 300 g

TILBEHØR Kjole 3 knapper
  Jakke 4 knapper + tyll-bånd
  Bukse 4 knapper
  Sko 2 knapper
  Lue Tyll-bånd + perle

PINNEFORSLAG Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5.  
  Heklenål nr 3 og 4, Stor rundp nr 4,5

STRIKKEFASTHET 22 m glattstrikk eller Mønster B = 10 cm.  
  Teppe 18 m Mønster D = 10 cm

Alternativt garn: PURE ECO WOOL, NATURAL LANOLIN 
WOOL, FALK, PURE LINO

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 6

© 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.

LERKE BABYSETT

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
LERKE 53 % merinoull 47 % egyptisk bomull
50 gram = ca 115 meter

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.
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PICÒTER 

1 kjm, * 3 lm,1 kjm i 1. lm, 1 fm i neste m *, gjenta fra * til *. 

K JOLE 

Legg opp på rundp nr 3,5 (197) 225 (253) m. Strikk Mønster 

A fram og tilbake og fell på siste omg som diag viser 2 m i hver 

rapport = (28) 32 (36) m felt og (169) 193 (217) m igjen. Videre 

strikkes kjolen rundt. Strikk 1 omg r samtidig som første og siste 

m strikkes r sammen = (168) 192 (216) m igjen. Strikk ytterligere 

1 omg r + 1 omg vr (= rille som det skal hekles picòter i). Fortsett 

rundt med Mønster B. Når arb måler (20) 24 (28) cm, deles det 

inn slik: Fell av første m = midt bak, over de neste (40) 46 (52) 

m felles (19) 22 (25) m jevnt fordelt =,5 bakstykke med (21) 

24 (27) m, fell av de neste 3 m = under ene ermet, legg opp (30) 

33 (36) nye m til ermehull, over de neste (81) 93 (105) m felles 

(38) 44 (50) m jevnt fordelt = (43) 49 (55) m til forstykket, fell 

av de neste 3 m = under andre ermet, legg opp (30) 33 (36) 

nye m til ermehull, fell (19) 22 (25) m jevnt fordelt over de siste 

(40) 46 (52) m = (21) 24 (27) m på andre halvdel av bakstykket 

= i alt (145) 163 (181) m til bærestykket. Fortsett fram og tilbake 

(beg midt bak). Strikk 1 p r fra vr (= rille som det skal hekles 

picòter i). Videre (4) 6 (8) p glattstrikk + 2 p r. På neste p felles 

(48) 54 (60) m slik: Strikk 1 r, videre 1 kast, 3 vr sammen p ut = 

(97) 109 (121) m igjen. Strikk 1 p r fra vr + (4) 6 (8) p glattstrikk 

+ 2 p r. På neste p felles (32) 36 (40) m slik: Strikk 1 r, videre 

1 kast, 3 vr sammen p ut = (65) 73 (81) m igjen. Strikk 1 p r fra 

vr + (4) 6 (8) p glattstrikk + 2 p r. På neste p felles (21) 24 (26) 

m slik: Strikk (1) 1 (2) r, videre 1 kast, 3 vr sammen (21) 24 (26) 

ganger, slutt med (1) 0 (1) r = (44) 49 (55) m igjen. Strikk 1 p r fra 

vr. Fell av fra retten med r m. Beg midt bak i splitten og hekle 

fra rettsiden en rad fm langs splitten, rundt halsen og ned langs 

andre siden av splitten, men på denne siden hekles 3 knapphull 

ved å hekle 4-5 lm og hoppe over 2 omg. Hekle så fra rettsiden 

en rad picòter langs halskanten. Hold kjolen med halskanten 

mot deg og hekle fra rettsiden langs rillen ved bærestykkets 

beg 1 omg fm + 1 omg picòter. Hekle en rad picòter langs rillen 

nederst på kjolen. Sy i knappene. 

JA KKE 

FOR- OG BAKSTYKKE 

Legg opp på rundp nr 3,5 (157) 171 (185) m. Strikk 1 r (= 

forkantm som strikkes r både på retten og vrangen), Mønster 

A over de neste (155) 169 (183) m, 1 r (= forkant). Fortsett 

fram og tilbake på denne måten og fell på siste p som diag 

viser 2 m i hver rapport = (22) 24 (26) m felt og (135) 147 (159) 

m igjen. Strikk 1 p vr fra vrangen + 1 p r fra retten + 1 p r fra 

vrangen (= rille som det skal hekles picòter i). Fortsett med 

Mønster B innenfor kantm. Når arb måler (12) 14 (16) cm, 

deles det inn slik: 1 r (= forkantm), over de neste (30) 33 (36) 

m felles 9 m jevnt fordelt til alle str = (22) 25 (28) m igjen til 

ene forstykket, fell av de neste 5 m = under ene ermet, fell 

20 m til alle str jevnt fordelt over de neste (63) 69 (75) m = 

(43) 49 (55) m til bakstykket, fell av de neste 5 m, fell 9 m jevnt 

fordelt over de neste (30) 33 (36) m, strikk den siste m r = (22) 

25 (28) m igjen til det andre forstykket. Legg arb til side og strikk 

ermene. 

ERMER 

Legg opp 37 m på p nr 3,5 til alle str. Strikk Mønster C fram 

og tilbake. Fortsett rundt med Mønster B, men øk (5) 11 (17) 

m jevnt fordelt over 2. omg = (42) 48 (54) m. Når ermet 

måler oppgitt lengde, felles de første 5 m, strikk 11 r til alle str, 

2 r sammen (7) 10 (13) ganger, 12 r til alle str = (30) 33 (36) 

m igjen på ermet. Strikk et erme til på samme måte. 

BÆRESTYKKET 

Sett alle m inn på rundp nr 3,5 i denne rekkefølgen: Høyre 

forstykke, ene ermet, bakstykket, andre ermet, venstre forstykke 

= i alt (147) 165 (183) m. Strikk over alle m 1 p r fra retten + 

1 p r fra vrangen (= rille som det skal hekles picòter i). Videre 

(4) 6 (8) p glattstrikk (ikke over forkantm som hele tiden strikkes 

r) + 2 p r. På neste p felles (48) 54 (60) m slik: Strikk 2 r, videre 

1 kast, 3 vr sammen p ut, slutt med 1 r (forkantm) = (99) 111 

(123) m igjen. Strikk 1 p r fra vrangen + (4) 6 (8) p glattstrikk + 

2 p r. På neste p felles (32) 36 (40) m slik: Strikk 2 r, videre 1 kast, 

3 vr sammen p ut, slutt med 1 r = (67) 75 (83) m igjen. Strikk 

1 p r fra vr + (4) 6 (8) p glattstrikk + 2 p r. På neste p felles (21) 

24 (26) m slik: Strikk (2) 2 (3) r, videre 1 kast, 3 vr sammen (21) 

24 (26) ganger, slutt med (2) 1 (2) r = (46) 51 (57) m igjen. Strikk 

1 p r fra vr samtidig som det felles 5 m jevnt fordelt til alle str = 

(41) 46 (52) m igjen. Fell av fra retten med r m. 

MONTERING 

Sy sammen nederst på ermene. Sy sammen under ermene. 

Hekle picòter nederst på for- og bakstykket + på bærestykket 

som på kjolen. Træ tyll-bånd i hullraden nedest på ermene. 
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FORKANT/HALSKANT 

Beg nederst på høyre forstykke og hekle en rad fm opp langs 

høyre forstykke, rundt halsen og ned langs venstre forstykke. 

Klipp av tråden. Beg nederst på høyre forstykke og hekle 

en rad picoter, men ved beg av bærestykket og ved hver 

felling på bærestykket, hekles et knapphull ved at det hekles 

6 lm istedenfor 3 lm mellom kjm. Sy i knappene. 

LUE 

Legg opp på p 3,5 (73) 85 (97) m. Strikk Mønster C fram 

og tilbake, slutt som pilen i venstre side viser = oppbrett. Videre 

strikkes luen rundt. Snu arb. Strikk 1 omg r samtidig som første 

og siste m strikkes r sammen. Videre mål tas herfra. Strikk 

ytterligere 1 omg r samtidig som det felles (6) 12 (12) m jevnt 

fordelt = (66) 72 (84) m igjen. Fortsett med Mønster B. Når luen 

måler (9) 10 (11) cm fra merket, fortsettes det med glattstrikk 

samtidig som det felles i toppen: Strikk (9) 10 (12) r, 2 r sammen 

omg rundt. Strikk 2 omg uten felling. På neste omg strikkes (8) 

9 (11) r, 2 r sammen. Strikk 1 omg uten felling. Fell videre annen 

hver omg, det blir 1 m mindre mellom fellingene for hver gang. 

Når det står igjen 12 m, klipp av tråden, trekk den gjennom 

restm og fest den godt. Brett oppbretten mot retten. Hekle fra 

rettsiden en rad picòter langs nederste kant på luen (se kjole/

jakke). Fest en sløyfe og evt en perle på luen, se bilde.

TEPPE 

Legg opp 127 m på rundp nr 4,5. Strikk Mønster D fram 

og tilbake til teppet måler ca 70 cm, slutt med et helt Mønster. 

Fell av med r m. Hekle en rad picòter rundt hele teppet: Langs 

sidene hekles i annenhver p (= i hver rille), langs opplegg 

og avfelling hekles litt tettere på toppen av buene og litt færre 

i bunnen.

BUKSE 

Beg øverst og legg opp på rundp nr 3,5 (92) 102 (112) m. Strikk 

1 p r fra vrangen. Fortsett rundt med glattstrikk til arb måler (7) 

8 (9) cm. Strikk 1 omg vr (= rille som det skal hekles picòter i). 

Strikk 2 omg glattstrikk og øk (16) 18 (20) m jevnt fordelt over 

siste omg = i alt (108) 120 (132) m. Fortsett rundt med Mønster 

B, beg som pilen viser = midt bak. Når buksen måler (18) 20 (22) 

cm med Mønster B, settes et merke i 1. og (55.) 61. (67.) m = 

midt bak og midt foran. Fortsett med mønster som før, men 

fell 1 m på hver side av midtm både midt foran og midt bak 

3 ganger til alle str = 12 m økt og (120) 132 (144) m. Del arb midt 

foran og midt bak = (60) 66 (72) m til hvert ben. Strikk hvert 

ben for seg og fell 1 m på hver side av en midtm på innsiden 

av benet ca hver (1) 1 (1,5) cm (11) 12 (13) ganger = (38) 42 (46) 

m igjen. Når benet måler ca 4 cm før oppgitt lengde, strikkes 

1 omg vr (= rille til picòter) + 1 omg r. Fell av med r m.

Hekle langs oppleggskanten en rad picòter. Hold buksen med 

oppleggskanten mot deg og hekle en rad picòter langs rillen 

etter de (7) 8 (9) cm øverst, og langs avfellingen nede på bena.

KANT NEDERST

Legg opp 49 m til alle str på p nr 3,5 og strikk Mønster C, slutt 

ved pilen øverst i venstre side. Fell av med r m. Sy sammen kant 

i kant i siden. Sy kanten til under picòt-raden langs avfellingen 

på bena slik at picòtene ligger over.

SELER:

Legg opp 9 m på p nr 3,5. Strikk rettstrikk (riller) fram og tilbake, 

pass på å stramme tråden i beg av p slik at kantene blir pene 

og faste. Når selen måler ca (20) 23 (26) cm, felles det av med 

r m. Hekle en rad picòter langs sidene på selen, nederst på den 

enden som skal være mot bakstykket hekles fm, på enden mot 

forstykket hekles 1 fm, 3 lm (= et knapphull), hopp over 2 m, 

3 fm, 3 lm, hopp over 2 m, 1 fm.

MONTERING:

Sy selene til bakstykket med passe mellomrom under picòt-kanten. 

Sy knappene på forstykket under kanten slik at de ikke viser.

SKO
Str (3) 6 (12) 18 mnd. Beg midt bak med sålen og legg 

opp (4) 6 (6) 8 m. Strikk rettstrikk (= riller) fram og tilbake 

og øk 1 m i beg av hver p til det er (6) 8 (10) 12 m på p. Strikk 

videre til arb måler (7) 8 (9) 10 cm. Klipp tråden. Strikk opp 

m langs med sidekantene + midt bak (20) 23 (27) 30 m i hver 

side = (46) 54 (64) 72 m tilsammen. Strikk videre fram og tilbake 

i rillestrikk med åpningen midt bak til kanten måler (2) 2,5 (3,5) 

4 cm. Klipp tråden og strikk over de midterste (6) 8 (10) 12 m (4) 

5 (6) 7 cm, samtidig som det strikkes sammen med sidekanten 

ved å ta en m fra sidestykket og strikke denne sammen med 

første m på midtp, på beg av hver p (5) 5 (6) 7 ganger i hver 

side. Klipp tråden. Fell av på sidene og midt fremme, men 

la det stå igjen 6 m midt bak på hvert sidestykke = 12 m igjen. 

Legg opp 15 nye m (= rem) og strikk r tilbake over disse + over 

de 12 bakerste m og legg opp 10 nye m i andre siden. Strikk 

frem og tilbake til det er 3 riller, fell av. Hekle Picot -kant langs 

oversiden av remmen hele veien rundt og lag en hempe til 

knapp i enden av den lengste remmen. Hekle Picot-kant langs 

åpningen på skoen. Sy i en knapp. Strikk en sko til.
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DIAGRAM A, B, C, D

gjenta 

B
gjenta

Beg her
på buksen

 = r på retten, vr på vrangen
 = r på vrangen
 = 1 kast
 = 2 vr sammen 
 = 2 r sammen
 = 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over 
 = 1 m løs av, 2 r sammen, trekk den løse m over

Slutt her på
kjole og jakke

gjenta 
Beg her på
kjole og jakke

A

Slutt her på
ermer, lue
og bukse

gjenta Beg her på
ermer, lue
og bukse

C

Avslutt her på 
luen og kanten 
nederst på 
buksen D

gjenta

Beg her
på teppet

gjenta Slutt her
på teppet
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Garn brukt 
i denne oppskriften

LERKE
53 % merinoull

47 % egyptisk bomull
Produsert i EU/Italia

LERKE er et mykt og slitesterkt helårsgarn 

i fin merino-bomulls-blend. Dette er et 

godt alternativ til finere strikkeplagg og når 

du synes ren ull er for varmt. Lerke er et 

supert garnvalg til topper, jumpere, kardi-

gans, gensere og kofter både til voksne og 

barn, og er like fint til strikking og hekling. 

Vi anbefaler Lerke til alle typer babyklær 

og –tepper også.

NB! Husk at du kan strikke med Lerke, 

Natural Lanolin Wool, Pure ECO Wool 

Falk og Pure Lino etter samme oppskrift. 

50 gram =  ca 115 meter

410

22

• Ullvugge 30 °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
beg = begynn
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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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