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DESIGN 

Trine Lise Høyseth

GARN

SOFT MERINO 100 % ekstra fin merinoull

50 gram = ca 187 meter

Alternativt garn: BABY ULL, LILLE LERKE

STØRRELSER 

Hel dress, lue 0 (3) 6 (12) mnd

Sokker 0-3 (6) 12 mnd

PLAGGETS MÅL

Hel dress

Overvidde ca 63 (71) 79 (87) cm

Hel lengde ca 48 (53) 58 (63) cm

Ermelengde ca 12 (14) 16 (19) cm

Teppe Ca 80 x 80 cm

GARNFORBRUK

Heldress

Farge 1  5 (5) 6 (7) nøster

Farge 2  1 (1) 1 (1) nøste

Farge 3 1 (1) 1 (1) nøste

Farge 4 1 (1) 1 (1) nøste

Farge 5 1 (1) 1 (1) nøste

Lue

Farge 1  1 (1) 1 (2) nøster

Sokker

Farge 1  1 (1) 1 (1) nøste

Teppe

Farge 1 1 nøster

Farge 2  1 nøste

Farge 3 6 nøste

Farge 4 1 nøste

Farge 5 1 nøste

  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

FARGER

Heldress

Farge 1  Jadegrønn 3010

Farge 2  Maisgul 3008

Farge 3 Grå melert 3003

Farge 4 Lys grå melert 3002

Farge 5 Rosa 3018

Lue

Farge 1  Jadegrønn 3010

Sokker

Farge 1  Jadegrønn 3010

Teppe

Farge 1  Jadegrønn 3010

Farge 2  Maisgul 3008

Farge 3 Grå melert 3003

Farge 4 Lys grå melert 3002

Farge 5 Rosa 3018

Tilbehør

13-16 knapper

PINNEFORSLAG 

Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3

Stor rundp nr 4 til teppe. Heklenål nr 2,5

STRIKKEFASTHET

28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

20 m rillestrikk på p nr 4 = 10 cm
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NB! Dressen har stor overvidde, dette rettes opp før 
bærestykket.

HELDRESS

Begynn nederst på det ene benet. Legg opp 39 (43) 47 (51)

m med farge 1 på p nr 2,5 og strikk vrangbord

fram og tilbake med 1 r, 1 vr til arbeidet måler 6 (6) 7 (8) cm.

Skift til p nr 3 og strikk glattstrikk, samtidig som det økes  

19(21) 23 (25) m jevnt fordelt. Videre økes 1 m, innenfor 1 m

i hver side på hver 3. p 12 (15) 17 (20) ganger. Øk slik:  

Sett tråden mellom 2 m på venstre p og strikk m vridd r.

Når alle økinger er gjort, skal arbeidet fra vrangborden måle

ca 10 (12) 14 (16) cm. Strikk 2 p og legg opp 3 m i 

begynnelsen av hver p = 88 (100) 110 (122) m.

Strikk ett ben til på samme måten. Sett begge bena inn på 

samme rundp nr 3 = 176 (200) 220 (244) m. La omgangen 

begynne midt bak og strikk glattstrikk rundt. Når arbeidet fra 

skrittet måler 15 (16) 17 (18) cm, felles 4 m midt bak.

På neste omgang legges opp 4 nye m over de felte m.

Disse m er oppklippsm og strikkes hele tiden vr og er med

i videre m-tall. Fortsett med glattstrikk. Når arbeidet måler 

20 (22) 23 (25) cm fra skrittet, felles 10 m av i hver side til 

ermehull = 78 (90) 100 (112) m til for- og bakstykke.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 38 (40) 44 (46) m med farge 1 på

strømpep nr 2,5 og strikk vrangbord rundt med 1 r, 1 vr til

arbeidet måler 4 (4) 5 (5) cm. Skift til p nr 3. Strikk glattstrikk

og øk 2 m midt under ermet hver 1 cm 8 (9) 9 (10) ganger 

= 54 (58) 62 (66) m. Strikk til ermet måler 12 (14) 16 (19) cm.

Fell av 10 m midt under ermet til ermehull = 44 (48) 52 (56)

m. Strikk et erme til på samme måten.

RAGLAN

Sett bakstykket, det ene ermet, forstykket og det andre ermet

inn på rundp nr 3 = 244 (276) 304 (336) m. La omgangen

begynne midt bak og strikk glattstrikk rundt. Sett et merke i 

hver sammenføyning. På 2. omgang felles det til raglan slik: 

Strikk 2 m vridd r sammen før hvert merke og 2 m r sammen 

etter hver merke = 8 m felt.

Gjenta fellingene på hver 2. omgang til det er felt i alt  

2 (4) 6 (8) ganger = 40 m til hvert erme og 74 (82) 88 (96) m 

til for- og bakstykket. Strikk 1 omgang hvor det strikkes 2 og 

2 m r sammen over for- og bakstykkets m til det gjenstår 40 

(42) 44 (48) på forstykket og 20 (22) 24 (25) til hver halvdel av 

bakstykke og 40 m til hvert erme = 160 (166) 172 (178) m.  

(De 4 vr m midt bak er med i dette tallet.)

NB! Det skal ikke felles m på ermene.

BÆRESTYKKET

Skift til dus grå/dus blå. Strikk 1 omgang r og 1 omgang vr.

Fortsett med glattstrikk og mønster etter diagrammet.

Fell som vist i diagrammet = 82 (85) 88 (91) m.

Skift til farge 1. Strikk 1 omgang r, samtidig som

det felles 14 (13) 12 (11) m jevnt fordelt til 68 (72) 76 (80) m.

Fell av de 4 m midt bak. Skift til p nr 2,5 og strikk videre fram

og tilbake med 1 r, 1 vr til kanten måler ca 2 cm.

Fell av med r og vr m.
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MONTERING

Sy 2 doble maskinsømmer med små sting langs de 4 vr m

midt bak og klipp opp mellom sømmene.

KNAPPEKANT

Strikk opp ca 13 m pr 5 cm med farge 1 på p nr

2,5. Strikk ca 1,5 cm glattstrikk fram og tilbake, 1 p vr fra

retten og videre 2 cm glattstrikk. Fell av. Brett kanten dobbel 

mot vrangen og sy til over klippekanten med løs sting. Merk 

av for 4 (4) 5 (5) knapper.

KNAPPHULLSKANT

Strikkes som knappekanten, men med knapphull tilsvarende

merkene. NB! Husk knapphull både på oversiden og under-

siden av kanten. Knapphull: Strikk 2 m r sammen, dobbelt 

kast, strikk 2 m vridd r sammen. På neste p strikkes 1 r, 1 vr i 

det doble kastet. Sy knapphullsting rundt knapphullene 

gjennom begge lag. Legg knapphullskanten over knappekant-

en og sy til nederst. Sy sammen under ermene.

KNAPPEKANT RUNDT ÅPNINGEN I SKRITTET

Begynn nederst på vrangborden på den ene siden på

bakstykket og strikk opp ca 13 m pr 5 cm med lys grønn/dus

grå på p nr 2,5 til motsatt ben. Strikk vrangbord fram og til-

bake med 1 r, 1 vr til kanten måler 2 cm. Fell av med r og 

vr m. Merk av for 9 (9) 11 (11) knapper jevnt fordelt.

KNAPPHULLSKANT RUNDT ÅPNINGEN I SKRITTET

Strikkes som knappekanten og med knapphull tilsvarende

merkene når kanten måler 1 cm. De nederste i hver side skal 

være 2 m fra kanten. Sy i knapper.

LUE MED RULLEKANT

Legg opp 88 (96) 104 (112) m med farge 1 på

strømpep eller liten rundp nr 3 og strikk glattstrikk rundt.

Kanten skal rulle seg oppover. Når arbeidet måler  

11 (12) 13 (14) cm fra begynnelsen på rullekanten, felles slik: 

Strikk *2 r sammen 9 (10) 11 (12) r*, gjenta fra *-* ut omgan-

gen = 80 (88) 96 (104) m. Strikk 1 omgang uten å felle.

Fell på neste omgang slik: Strikk *2 r sammen 8 (9) 10 (11) r*,

gjenta fra *-* ut omg = 72 (80) 88 (96) m.

Fortsett å felle hver 2. omgang med 1 m mindre mellom

fellingene til det gjenstår 8 m. Fell på neste omgang slik at det 

gjenstår 5 m. Sett de 5 m på strømpep nr 2,5 og strikk en stilk 

slik: *skyv m til høyre side av p, stram tråden på baksiden og 

strikk 5 r*, gjenta fra *-*. Strikk til stilken måler 3 cm.

Fell av.

SOKKER

Legg opp 41 (47) 53 m med farge 1 på p nr 3 og strikk 

glattstrikk fram og tilbake. Kanten skal rulle seg nedover. 

Når arbeidet måler 3 (3,5) 4 (4,5) cm fra begynnelsen av 

rullekanten, strikkes en hullrad på neste p slik: Strikk *2 r 

sammen, 1 kast*, gjenta fra *-* ut p, slutt med 1 r. Strikk 1 p vr 

fra vrangen og 1 p r fra retten. Sett 16 (18) 20 m i hver side på 

en tråd. Strikk 3,5 (4,5) 5,5 cm r fram og tilbake (= rillestrikk) 

over de midterste 9 (11) 13 m. Strikk opp 11 (14) 17 m på hver 

side av midtfeltet og ta med m på hjelpetråden =  

63 (75) 87 m. Strikk 2 (3) 3,5 cm r fram og tilbake (= rillestrikk) 

over alle m. Fell av de første og de siste 27 (31) 36 m = 

9 (13) 15 m igjen til såle. Strikk ca 6 (7) 8 cm r fram og tilbake 

(= rillestrikk) over disse m. Strikk 2 r sammen i begynnelsen 

av hver p til det gjenstår 5 (7) 9 m. Fell av.

Sy sammen foten og sy sømmen midt bak. Trekk i en snor

gjennom hullraden. Strikk en snor som forklart til stilk på lue,

men kun med 4 m. Strikk en sokk til på samme måte.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

DIAGRAM  

Gjenta

DIAGRAM

TEPPE

Legg opp 13 m med farge 1 på stor rundp nr 4.

Strikk r fram og tilbake (= rillestrikk). Strikk 1 p r, videre økes

det på denne måten:

1. p: Strikk *1 r, 1 kast, 2 r, 1 kast*, gjenta fra *-* i alt 4 ganger,

slutt med 1 r.

2. p: Strikk r.

3. p: Strikk *1 r, 1 kast, 4 r, 1 kast*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r.

4. p: Strikk r.

5. p: Strikk *1 r, 1 kast, 6 r, 1 kast*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r.

6. p: Strikk r

Fortsett på samme måte med å øke med 8 m på hver 2. p.

Strikk til teppet måler ca 37 cm fra oppleggskanten.

Fell av og sy arbeidet sammen til en firekant.

HEKLA KANT

Begynn i et av hjørnene med farge 3 og heklenål nr 2,5. 

1. omgang: Fest tråden med 1 kjm, hekle 2 lm, 2 st i samme 

m, *1 lm, hopp over 2 m, 3 st i neste m, 1 lm, hopp over 2 m, 

3 st i neste m, 1 lm, hopp over 1 m, 3 st i neste m*, gjenta fra 

*-*. I hjørnene hekles slik: 3 st i samme m, hopp over 1 m, 

3 lm, 3 st i neste m. Avslutt med 3 lm og 1 kjm i første 

gruppe av st. 

2. omgang: Skift til farge 1. Hekle fra 1. hjørne 1 kjm, 2 lm, 2 st 

i buen av 3 lm, *1 lm, 3 st i neste bue av 1 lm*, gjenta *-*. 

I hjørnene hekles slik: 3 st, 3 lm, 3 st i buene av 3 lm. Slutt 

med 3 st og 3 lm i 1. bue av 3 lm, 1 kjm i 

1. gruppe av st.

3. omgang: Skift til farge 5 og hekle som 

2. omgang.

4. omgang: Skift til farge 4 og hekle som 2. og 3. omgang.

Farge 1  Jadegrønn 3010

Farge 2  Maisgul 3008

Farge 3 Grå melert 3003

Farge 4 Lys grå melert 3002

Farge 5 Rosa 3018

2 r sammen (Strikkes med den

fargen som omgangen strikkes i)


