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2,5 SILKEBÅND 1

MATHEA JAKKE, LUE, SOKKER & TEPPE

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

DESIGN

Kari Haugen

STØRRELSER
Jakke
Lue
Sokker

(0)
3
(6)
9
(12)
(0-3) 6-9 (12-18) mnd
(0) 3-6 (9) 12-18 mnd

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde
Lengde
Ermelengde
Teppe

(44) 48 (52)
(24) 26 (28)
(13) 14 (15)
ca 70 x 90 cm

56
30
16

(60)
(32)
(17)

18

mnd
STRIKKEFASTHET
Jakke, lue
og sokker
Teppe

64 cm
34 cm
19 cm

GARNFORBRUK
Jakke
Halvbleket hvit 0017 (150) 200 (200) 250 (250) 300 g
Lue og sokker
Halvbleket hvit 0017 50 g til hver
Teppe
Halvbleket hvit 0017 350 g
PINNEFORSLAG
		
		

Stor og liten rundp nr 3
Stor rundp nr 4 til teppe
Heklenål nr 2 ½

TILBEHØR
		

Passende silkebånd
1 knapp

293-04
27 m på p nr 3 = 10 cm
23 m på p nr 4 = 10 cm

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 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.
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Strikk opp 13-14 m pr 5 cm langs kanten nederst. Strikk
1 p vr og fell av. Gjør det samme langs de skrå kantene foran
og rundt halsen. Hekle en picot-kant rundt alle kanter på jakken:
*1 fm, 6 lm, hopp over 2 m*, gjenta *-*. Tre et silkebånd
gjennom nederste hullrad på ermene. Sy et silkebånd i hjørnet
på det ytterste forstykket og et bånd i siden. Hekle en hempe
i hjørnet av innerste forstykke og sy en knapp på vrangen
av jakken.

LUE
Strikkes på tvers og sys sammen midt bak og i toppen. Legg
opp (35) 39 (43) m. *Strikk mønster som forklart og øk i den
ene siden (= toppen av lua) 1 m annenhver p. Fortsett slik til
arb (målt langs opplegget) måler (4) 4½ (5) cm. Så skal det
felles 1 m i samme side annenhver p til det er (35) 39 (43)

MØNSTER JAKKE OG LUE
1. - 12. p: Rett (rillestrikk)
13. p: 1 m løs av, *2 m r sammen, 1 kast*, gjenta *-* og avslutt

m.* Gjenta *-* 3 ganger til = 4 spisser. Fell av. Sy sammen
lua midt bak og i toppen. Brett opp ca 3 cm. Strikk opp
13-14 m pr 5 cm rundt kanten av lua. Strikk 1 omg vr og fell av.

med 2 m r. NB! Annenhver hullrad strikkes fra vrangen.

Hekle en picot-kant, som rundt jakken. Sy fast et sløyfebånd

MØNSTER TEPPE

av silkebånd, og sy den fast på bretten til pynt.

1. - 16. p: Rett (rillestrikk)
17. p: 1 m løs av, *2 m r sammen, 1 kast*, gjenta *-* og avslutt
med 2 m r. NB! Annenhver hullrad strikkes fra vrangen.

JA KKE
Plagget strikkes i to like deler som strikkes eller sys sammen
midt bak. Strikk fram og tilbake og ta 1. m løs av i beg av p for
å unngå løse kanter. Begynn med ermet. Legg opp (41)
45 (49) 53 (57) 61 m. Strikk mønster som forklart over til
ermet måler (13) 14 (15) 16 (17) 19 cm. Legg opp (46) 49 (52)
55 (60) 63 m i hver side til for- og bakstykke = (133) 143 (153)
163 (177) 187 m. Fortsett med mønster over alle m til forog bakstykket måler (7) 7½ (8) 8½ (9½) 10 cm. Fell (5) 5 (5)
5 (7) 7 m på skulderen, dvs midt på p, slik at det blir (66) 71 (76)
81 (88) 93 m til bakstykket og (62) 67 (72) 77 (82) 87 m til

på hver side, under bretten, til knyting. Lag evt en sløyfe

SOKKER
Strikkes fram og tilbake i rettstrikk (riller). Legg opp (37)
39 (41) 45 m. Strikk (3½) 4 (4½) 4½ cm. Lag hullrad: strikk
*2 r sammen, 1 kast* ut p og avslutt med 1 r. Strikk 4 p r. Sett
de (12) 13 (14) 15 ytterste m i hver side på en tråd. Strikk (4)
5 (5½) 6 cm over de midterste (13) 13 (13) 15 m. Strikk opp (11)
13 (15) 16 m langs hver side av vrist-stykket og ta med m som
ble satt på en tråd = (59) 65 (71) 77 m. Strikk (2) 2 ½ (2½)
3 cm over alle m. Neste p felles slik: Strikk (20) 22 (24) 26 m,
ta 1 m løs av, strikk 2 m r sammen, trekk den løse m over, strikk
(13) 15 (17) 19 m, ta 1 m løs av, strikk 2 m r sammen, trekk den
løse m over, strikk (20) 22 (24) 26 m. Fell slik hver 4. p (med
4 m mindre mellom fellingene for hver gang) til det er (5) 3 (5)
3 m igjen midt foran, men de to siste gangene skal det også

forstykket. Videre strikkes for- og bakstykke hver for seg.

felles 1 m i hver side innenfor den ytterste m. Fell av, eller fordel

FORSTYKKE

bak og eventuelt under foten. Hekle picot-kant rundt kanten

Fortsett med mønster og fell 1 m annenhver p på den siden
som blir mot midten, til forstykket måler (22) 24 (26) 28 (30)

m på 2 pinner og mask sammen under foten. Sy sammen midt
av sokken slik som på jakken. Tre silkebånd gjennom hullraden.

32 cm. Fell av de siste m.

TEPPE

BAKSTYKKE

Legg opp 161 m på rundp nr 4. Strikk fram og tilbake og ta 1.

Fortsett med mønster rett fram til bakstykket måler (11)

m løs av på alle p. Pass på å stramme tråden i sidene slik at det

12 (13) 14 (15) 16 cm = ½ bredde forstykke. Fell av eller sett

blir pene kanter. Strikk mønster som forklart over. Gjenta

m på en tråd (hvis du vil strikke eller maske sammen midt bak).

de 17 p ca 18 ganger og avslutt med 16 p rett. Fell av. Hekle fm,

Strikk den andre halvdelen til jakken likedan.

passe stramt, på langsidene. Hekle videre en picotkant som
på jakken. Vask teppet, strekk det ut i fasong og la det tørke flatt

MONTERING

på f.eks et badehåndkle. Sy evt fast en sløyfe av silkebånd i det

Sy eller mask/strikk sammen jakken midt bak. Sy erme-

ene hjørnet.

og sidesømmer.
3

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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28
10

2,5

32
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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