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DESIGN 

Kari Haugen

GARN 

MERINO 22 100 % ekstra fin merinoull, 50 gram = 125 meter

STØRRELSER 

0-3 (6mnd) 1 (2) 3 (4) år

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 49 (53) 57 (61) 64 (68) cm

Innvendig benlengde ca 18 (20) 24 (28) 32 (36) cm

Ermelengde ca 15 (17) 21 (24) 26 (28) cm

GARNFORBRUK

Farge 1 4 (5) 6 (7) 8 (8) nøster

Farge 2 1 (1) 1 (1) 2 (2) nøster

Farge 3 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Jadegrønn 2013

Farge 2 Natur 2021

Farge 3 Grå melert 2002

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet 

har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike noe 

fra bildet.

PINNEFORSLAG 

Lite rundp og strømpep nr 3,5 og 4

TILBEHØR 

9 - 10 knapper

STRIKKEFASTHET 

21 m glattstrikk på p nr 4 = 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

HEL DRESS

Les gjennom hele oppskriften før strikkingen starter. Dette er 

viktig fordi instruksjoner som forklares etter hverandre, skal 

gjøres samtidig.

Begynn nederst på det ene benet. Legg opp 32 (34) 36 

(38) 40 (42) m med farge 1 på strømpep nr 3,5 og strikk 

rundt vrangbord med 1 r, 1 vr 1 omgang. Strikk deretter dette 

stripemønsteret (fortsatt 1 r, 1 vr): * 1 omgang farge 2, 

2 omganger farge 3, 1 omgang farge 2, 2 omganger farge 1 *, 

gjenta * - * til arbeidet måler 6 (6) 7 (7) 8 (8) cm.

Skift til p nr 4 og farge 1. Strikk glattstrikk og øk på 1. omgang 

4 m jevnt fordelt. Videre økes 2 m på innsiden av benet hver 

1 (1) 1 (1) 1 (1,5) cm 10 (11) 13 (14) 16 (17) ganger = 56 (60) 66 

(70) 76 (80) m. Fortsett uten økinger til arbeidet måler 

18 (20) 24 (28) 32 (36) cm.

Strikk et ben til på samme måte.
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Sett begge bena inn på samme rundp nr 4 med økingene 

mot hverandre = 112 (120) 132 (140) 152 (160) m. Sett et 

merke i hver side (= sidemerke) med 56 (60) 66 (70) 76 (80) 

m til for – og bakstykket.

La omgangen begynne i den ene siden og strikk glattstrikk 

rundt. Sett et merke rundt 2 m midt foran og 2 m midt bak 

(= merkem). På 2. omgang strikkes 2 m vridd r sammen før 

merkem og 2 m r sammen etter merkem = 4 m felt. Gjenta 

fellingene hver 2. omgang til det er felt i alt 2 (2) 3 (3) 4 (4) 

ganger = 104 (112) 120 (128) 136 (144) m.

Fortsett rundt med glattstrikk til arbeidet måler 7 (8) 9 

(10) 11 (12) cm fra skrittet.

Begynn ved sidemerket. Strikk 4 m r, legg opp 5 nye m 

(= knappekant). Snu og strikk videre frem og tilbake i 

glattstrikk innenfor 5 m i hver side som skal strikkes i rillestrikk. 

NB! De første 5 m på p fra retten blir til knapphullskant. 

Her skal det lages i alt 5 knapphull; det første når arbeidet 

måler 2 cm fra splitten og de øvrige med ca 4 cm 

mellomrom.

Hvert knapphull lages ved å felle av 2 m som legges opp 

igjen på neste p. Strikk til arbeidet fra skrittet måler 

ca 28 (29) 32 (33) 34 (36) cm.

Fell av 8 m (4 m på hver side av hvert merke) i hver side til 

ermehull.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 28 (30) 32 (34) 36 (38) m med farge 1 på strømpep 

nr 3,5 og strikk rundt vrangbord med 1 r, 1 vr 1 omgang. Strikk 

deretter samme stripemønster som på bena til arbeidet måler 

4 (4) 5 (5) 6 (6) cm.

Skift til p nr 4 og farge 1. Øk på 1. omgang 4 m jevnt fordelt 

og strikk glattstrikk. Øk videre 2 m på innsiden av ermet hver 

2. cm 4 (5) 6 (7) 8 (9) ganger = 40 (44) 48 (52) 56 (60) m. 

Fortsett uten økninger til ermet måler 15 (17) 21 (24) 26 (28) cm.

Fell av 8 m midt under ermet = 32 (36) 40 (44) 48 (52) m.

Strikk det andre ermet på samme måte.

RAGLAN

Sett forstykket, høyre ermet, bakstykket, venstre ermet og 

de 5 knappekant-m fra forstykket inn på samme rundp nr 4 

= 157 (173) 189 (205) 221 (237) m. Det skal strikkes fram og 

tilbake med åpning som før i den ene siden foran.

1.p: Strikk 5 m rillestrikk (= r), ta 1 m løs av, strikk 1 r, trekk den 

løs m over, strikk glattstrikk til siste m på forstykket, strikk 2 

m r sammen (= midtm), strikk glattstrikk til siste m på ermet, 

strikk 2 m r sammen (= midtm), strikk til siste m av bakstykket, 

strikk 2 m r sammen (= midtm), strikk til 7 m gjenstår på p, 

strikk 2 r sammen, 5 m rillestrikk (= r). Snu og strikk glattstrikk 

tilbake, med unntak av de m som skal strikkes i rillestrikk.

NB! De 5 første m og de 5 siste m på p skal hele veien 

strikkes i rillestrikk. Det samme gjelder midtm og 2 m på hver 

side av disse (der hvor for – og bakstykket møter ermene). 

Det skal i tillegg lages 4-5 knapphull, etter de som ble 

laget før ermene ble tatt med, og det siste skal lages midt i 

halskanten.

På 3. p skal det felles slik: Etter 5 m rillestrikk, ta 1 m løs av, 

strikk 1 m og trekk den løse m over. Før 5 m rillestrikk, strikk

2 m r sammen. I alt felles 8 m i løpet av 1 p. Gjenta disse 

fellingene hver 2. p (altså på retten) til det er felt i alt 9 (10)

11 (12) 13 (14) ganger.

Sett de midterste 8 (8) 10 (10) 12 (12) m på forstykket på en 
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hjelpetråd. Strikk hver side for seg og fell til halsen på hver 

2. p (samtidig som det felles til raglan) 2 m 1 gang og deretter 

1 m til halsfellingen møter raglanfellingen.

Skift til p nr 3,5, strikk opp 10-11 m pr 5 cm der det ble felt til 

halsen og ta med m som ble satt på en hjelpetråd.

Strikk 1 r, 1 vr. Når kanten måler ca 1 cm, lages det siste 

knapphullet. Strikk til kanten måler 2 (2,5) 3 (3) 3 (3) cm. 

Fell av.

MONTERING

Sy sammen under ermene.

Sy oppleggskanten på underste knappekant til 

knapphullskanten på forstykket.

Sy i knapper.

Kaninen broderes på forstykket med m-sting og farge 2 etter 

diagrammet, etterpå sys løse kjedesting rundt kaninen.

Alternativ A: Broder med farge 3 øyne og nese med 

maskesting. Broder munnen med kontursting.

Alternativt B: Vis ryggen på kaninen og lag en liten dusk med 

farge 3, ca 3,5 cm i diameter, som sys fast til hale.

HJELMLUE

Legg opp 56 (60) 64 (68) 72 (76) m med farge 1 på strømpep 

eller liten rundp nr 3,5 og strikk vrangbord rundt med 1 r, 1 vr 

til arbeidet måler 6 (6) 7 (7) 8 (8) cm.

Skift til p nr 4, strikk 1 omgang r og øk 26 m jevnt fordelt 

= 82 (86) 90 (94) 98 (102) m. Fortsett med glattstrikk. 

Etter 1 omgang skal 8 (10) 12 (14) 16 (18) m midt foran settes 

på en tråd. Fortsett med glattstrikk fram og tilbake og fell i 

hver side hver 2. p 2,2,1,1 m = 62 (64) 66 (68) 70 (72) m igjen.

Strikk til arbeidet fra vrangborden måler 11 (12) 13 (14) 15 (16) 

cm. Fell i hver side 20 (21) 22 (23) 23 (24) m. Strikk videre 

over de midterste 22 (22) 22 (22) 24 (24) m til dette feltet er 

like langt som sidekantene og fell samtidig 1 m i hver side, 

innenfor den ytterste m, hver 2,5. cm 3 ganger. 

Sett m på en tråd.

ØRER

Legg opp 11 (11) 13 (13) 15 (15) m med farge 1 på p nr 4.

Strikk glattstrikk fram og tilbake til arbeidet måler ca 7 (8) 9 

(10) 11 (12) cm og siste p er en p fra vrangen. Neste p strikkes 

slik: 1 r, ta 1 m løs av, strikk 1 r og trekk den løse m over, strikk 

til 3 m gjenstår, 2 r sammen, 1 r. Strikk 1 p vr uten å felle. 

Fortsett slik med felling i hver side hver 2. p til det er 5 m 

igjen. Strikk 1 p vr. Neste p felles igjen: Strikk 1 r, 2 r sammen, 

trekk den løse m over, 1 r. Strikk 3 m vr sammen på vrangen.

Strikk en del til på samme måte i farge 2.

Damp delene. Legg dem rette mot rette og sy sammen rundt 

kanten. Vreng øret og damp det igjen.

Lag et øre til på samme måte.

Sy sammen luen. Brett ørene inn mot midten nederst og sy 

dem fast i sømmen oppe på hodet.

KANT FORAN

Strikk opp ca 10 m pr 5 cm med farge 1 på liten rundp eller 

strømpep nr 3,5 rundt åpningen foran og ta med m som ble 

satt på en tråd. Strikk 1 omgang 1 r, 1 vr. Fortsett med (1 r, 1 vr) 

1 omgang farge 2, 2 omganger farge 3, 1 omgang farge 2 og 

10 omganger farge 1.

Fell av litt løst med r og vr m. Brett kanten dobbel mot 

vrangen og sy fast.

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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