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DESIGN 

Kari Haugen

GARN 

BABY ULL 100 % merino ull superwash, 

50 gram = ca. 165 meter

Alternativt garn: SOFT MERINO

STØRRELSER 

(0) 3-6 (12) mnd

PLAGGETS MÅL

Jakke

Overvidde ca. (45) 51 (57) cm

Lengde ca. (22) 26 (30) cm

Ermelegde ca. (12) 15 (18) cm

Bukse

Vidde ca. (41) 46 (51) cm

Benlengde ca. (16) 19 (22) cm

GARNFORBRUK

Jakke 

(100) 150 (150) g

Bukse 

(100) 150 (150) g

Lue 

50 g alle størrelser

Sokker 

50 g alle størrelser

FARGE

Dus blå 5931

PINNEFORSLAG 

Rundp og strømpep nr 2 og 2 ½

TILBEHØR

Jakke 

(3) 4 (5) knapper

Bukse 

4 knapper

Silkebånd til sokker, teppe og eventuelt lue

STRIKKEFASTHET

Mønster jakke 30 m x 51 p = 10 x 10 cm

Glattstrikk 32 m x 40 p = 10 x 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.

FINN 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.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne



3

MØNSTER

1. – 5. p: Strikk glattstrikk.

6. p (vrangen): Strikk r.

7. p: * 1 kast, 2 m r sammen *, gjenta *-*.

8. p (vrangen): Strikk r.

9. – 13. p: Som 1.- 5. p.

14. p: Som 6. p

15. p: * 2 m r sammen, 1 kast *, gjenta *-*.

16. p: Som 8.p.

Gjenta 1. – 16. p.

JAKKE

FOR - OG BAKSTYKKE

Legg opp (140) 160 (180) m på p nr 2 ½. Strikk fram og 

tilbake 9 p r (= rillestrikk). Pass på å stramme tråden i beg av 

hver p.

Strikk videre Mønster, men de 6 første og de 6 siste m skal 

strikkes r alle p (= rillestrikk). Strikk til arb måler ca (11) 13 (15) 

cm og siste p er som 8. eller 16. p i mønsteret.

Lag på denne p et knapphull, på høyre side til jente eller på 

venstre side til gutt, ved å strikke (2 m r sammen, 1 dobbelt 

kast, 2 m vridd r sammen) innenfor den ytterste m. Strikk 1 

p til hvor det doble kastet strikkes som 1 r, 1 vr samtidig som 

det felles slik: Strikk (33) 38 (43) m, fell 8 m, strikk (58) 68 (78) 

m, fell 8 m, strikk (33) 38 (43) m. Legg arb til side og strikk 

ermene.

ERMER

Legg opp (34) 38 (42) m på p nr 2 ½. Strikk fram og tilbake 9 

p r (= rillestrikk). Fortsett med Mønster. Første og siste m er 

kantmasker. De regnes ikke med i mønsteret. 

Øk 1 m først og sist på p hver cm (11) 12 (13) ganger = (56) 62 

(68) m. Strikk til ermet måler ca (12) 15 (18) cm og siste p er 

som 8. eller 16. p i mønsteret. Strikk 1 p til hvor de 4 første og 

de 4 siste m felles = (48) 54 (60) m.

Strikk et erme til på samme måte.

RUNDFELLING

Sett forstykke, erme, bakstykke, erme og forstykke inn på 

samme rundp = (220) 252 (284) m. Fortsett som før med 

Mønster og 6 m rettstrikk på hver side. Det skal lages (2) 3 (4) 

knapphull til. Avstanden mellom dem blir ca. (4) 2 ½ (2 ½) cm.

Siste knapphull er på den rillestrikkete halskanten.

Første p (etter at delene ble satt inn på samme p) strikkes fra 

vrangen (= 2. p eller 10. p i mønsteret). Videre skal det felles 

til rundfelling på siste p i hver mønsterstripe i glattstrikk.

Første felling kommer altså på 4. p etter at alle deler ble satt 

på samme rundp. Fell på denne p (12) 14 (14) m jevnt fordelt 

= (208) 238 (270) m. NB: Unngå at fellingene kommer helt 

inntil stolpene i rillestrikk. Det bør være minst 3 m mellom 

stolpe og første/siste felling.

Neste glattstrikkstripe felles (32) 30 (29) m jevnt fordelt på 

siste p. Gjenta dette (3) 4 (5) ganger til. Det skal nå være (80) 

88 (96) m igjen. Bytt til p nr 2. Strikk rettstrikk til det er 4 riller.

Fell av.

Sy sammen ermene. Sy i knappene.

BUKSE

Beg nederst på det ene benet. Legg opp (48) 52 (56) m på p 

nr 2 ½. Strikk r fram og tilbake (= rillestrikk) og lag 2 kapphull 
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

i den ene siden, det første etter (1) 1 (1) cm, det andre når arb 

måler (2) 3 (3) cm. Knapphull lages slik (i beg av p): Strikk 1 r, 

2 m r sammen, 1 dobbelt kast, strikk 2 m vridd r sammen, 

strikk ut p. Neste p strikkes det doble kastet som 1 r, 1 vr. 

Strikk til arb måler (3) 4 (4) cm og fell på siste p de 6 ytterste 

m i motsatt side av knapphullene = (42) 46 (50) m.

Videre skal det strikkes glattstrikk rundt. Omg skal beg midt 

på den rillestrikkede delen slik at knepningen kommer på 

utsiden av benet. Det blir altså (21) 23 (25) m på hver side 

av starten på første omg. Øk på denne omg (12) 12 (14) m 

jevnt fordelt = (54) 58 (64) m. Videre økes 2 m på innsiden 

av benet (1 m først og sist på omg) hver 3. omg (12) 15 (17) 

ganger = (78) 88 (98) m. Strikk til den glattstrikkede delen 

måler (13) 16 (19) cm. Strikk 1 omg til hvor de 2 første og de 

2 siste m på omg felles av = (74) 84 (94) m.

Strikk det andre benet likedan, men knapphullene skal være 

på motsatt side.

Sett begge bena inn på samme rundp med økingene 

(og fellingene til slutt) mot hverandre = (148) 168 (188) 

m. Sett et merke midt foran og midt bak. Strikk 2 m vridd 

r sammen før merkemaskene og 2 m r sammen etter 

merkemaskene annenhver omg (4) 5 (6) ganger = (132) 148 

(164) m. Fortsett uten å felle til til arb måler (13) 15 (18) cm fra 

skrittet. Sett et merke i hver side med (66) 74 (82) m til hver 

halvdel.

NB: Kanten med knapphullene nederst på bena skal være på 

forstykket. Strikk buksa høyere bak slik: Strikk til det gjenstår 

6 m før sidemerket, snu og strikk til det gjenstår 6 m til det 

andre sidemerket.

Snu og strikk til 12 m før første sidemerke, snu og strikk til 

12 m før det andre merket. Fortsett slik med 6 m mer for 

hver gang til det er snudd (4) 5 (6) ganger til hver side. Bytt til 

p nr 2. Strikk 1 r, 1 vr. Etter (2 ½) 3 (3 ½) cm lages en hullrad 

ved å strikke (2 r sammen, 1 kast) ut omg. Fortsett med 1 r, 1 

vr til vrangborden måler (5) 6 (7) cm. Fell av. Sy igjen hullet 

mellom bena.

Sy knapper i buksa. Tre et silkebånd gjennom hullraden i livet.

LUE

Strikkes fram og tilbake.

Legg opp (94) 106 (118) m på p nr 2 ½. Strikk 9 p r 

(= rillestrikk). Fortsett med Mønster. Første og siste m er 

kantmasker. De regnes ikke med i mønsteret. Strikk til arb 

måler ca (8) 10 (11) cm og siste p er 8. eller 16. p i mønsteret. 

Fell på denne p (4) 4 (6) m jevnt fordelt = (90) 102 (112) m.

Fortsett med Mønster og fell på siste p i glattstrikkfeltene 

(5. p og 13. p i mønsteret) slik:

Str 0 mnd

1. felling: Strikk 4. og 5. m r sammen ut p = 72 m.

2. felling: Strikk 3. og 4. m r sammen ut p = 54 m.

3. felling: Strikk 2. og 3. m r sammen ut p = 36 m.

4. felling: Strikk 2 m r sammen ut p = 18 m. Strikk 2 vr 

sammen ut neste p = 9 m. Klipp av tråden, trekk den 

gjennom restm.

Str 3-6 mnd

1.felling: Strikk 5. og 6. m r sammen ut p = 85 m igjen.

2. felling: Strikk 4. og 5. m r sammen ut p = 68 m igjen.

3. felling: Strikk 3. og 4. m r sammen ut p = 51 m igjen.

4. felling: Strikk 2. og 3. m r sammen ut p = 34 m igjen.

5. felling: Strikk 2 m r sammen ut p = 17 m. Strikk 1 vr og 

deretter 2 vr sammen ut neste p = 9 m. Klipp av tråden og 

trekk den gjennom restm.

Str 9-12 mnd

1. felling: Strikk 6. og 7. m r sammen ut p = 96 m.

2. felling: Strikk 5. og 6. m r sammen ut p = 80 m.

3. felling: Strikk 4. og 5. m r sammen ut p = 64 m igjen.

4. felling: Strikk 3. og 4. m r sammen ut p = 48 m.

5. felling: Strikk 2. og 3. m r sammen ut p = 32 m.

6. felling: Strikk 2 m r sammen ut p = 16 m. Strikk 2 vr 

sammen ut neste p = 8 m. Klipp av tråden og trekk den 

gjennom restm.

MONTERING

Sy sammen lua bak. Trekk forsiktig sammen i toppen og fest 

godt. Sy fast to silkebånd på innsiden av kanten av lua eller 

strikk to bånd til knyting slik: Legg opp 6 m på p nr 2 ½. Strikk 

rillestrikk ca 35 cm. Fell av.

Sy fast på innsiden av luen.

SOKKER

Strikkes fram og tilbake. Legg opp (42) 48 (54) m på p nr 2 

½. Strikk 9 p r (= rillestrikk) og deretter 16 p Mønster. Første 

og siste m er kantmasker og regnes ikke med i mønsteret. 

Resten av sokken strikkes 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 på p igjen og strikk 

opp (11) 14 (17) m på hver side av midtfeltet = (64) 76 (88) m. 

Strikk (2) 3 (3 ½) cm over alle m. Fell av de første og de siste 

(27) 31 (36) m = (10) 14 (16) m igjen til såle. Strikk (6) 7 (8) cm 

over disse m. 

Strikk så 2 r sammen i beg av hver p til det er (6) 8 (10) m 

igjen. Fell av.

Sy sammen sokken. Tre et silkebånd gjennom hullraden.


