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365-18

DESIGN Kari Haugen

STØRRELSER
Genser, bukse 
og sokker 0-1 (3) 6 (12) 18 mnd
Votter og hjelmlue 0-3 (6-9) 12-18 mnd

PLAGGETS MÅL
Genser
Overvidde ca 47 (51) 56 (60) 64 cm
Hel lengde ca 27 (29) 31 (33) 36 cm
Ermelengde ca 15 (17) 19 (21) 23 cm
Bukse
Hoftevidde ca 47 (49) 54 (55) 57 cm
Indre benlengde ca 17 (19) 23 (25) 27 cm

GARNFORBRUK 
Genser
Dus grønn 8520 2 (2) 3 (3) 4  nøster
Dus sjøgrønn 8510 1 nøste alle størrelser
Grå melert 0007 1 nøste alle størrelser

1 nøste alle størrelserHalvbleket hvit 0017 
Bukse
Dus grønn 8520 1 (1) 1 (2) 3 nøster
Dus sjøgrønn 8510 1 nøste alle størrelser
Grå melert 0007 1 nøste alle størrelser
Halvbleket hvit 0017 1 nøste alle størrelser
Votter
Dus sjøgrønn 8510  1 nøste alle størrelser
Sokker

1 nøste alle størrelser eller rest 
1 nøste alle størrelser

Dus sjøgrønn 8510 
Dus grønn 8520 

Hjelmlue
Dus sjøgrønn 8510 1 (1) 2 nøster

PINNEFORSLAG Liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3
Heklenål nr 3

HENRIK BABYSETT

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

TILBEHØR
Genser 3-4 små knapper

STRIKKEFASTHET
28 m mønster A, B, C og D på p nr 3 = 10 cm
26 m halvpatent, lett strukket, på p nr 3 = 10 

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

© 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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HALVPATENT strikket rundt

1. omgang: *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut omgangen.

2. omgang: *1 r i underliggende m, 1 vr*, gjenta fra *-* 

ut omgangen.

HALVPATENT strikket fram og tilbake

1. p: (= vrangen) 1 vr (kantm), *1 r, 1 vr *, gjenta fra *-* ut p. 

2. p: 1 r (kantm), *1 vr, 1 r i underliggende m*, gjenta fra *-*, 

avslutt med 1 vr, 1 r (kantm).  

GENSER
Strikk ermene først.

ERMENE

Legg opp 40 (42) 44 (46) 48 m med dus sjøgrønn på strømpep 

nr 2,5. Strikk 4 (4) 4,5 (5) 5 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Skift 

til p nr 3, øk på 1. omgang 3 m jevnt fordelt og strikk mønster 

etter diagram B. Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet 

begynner. Sett et merke midt under ermet. Øk 1 m på hver side 

av merket på hver 2. cm 4 (5) 6 (7) 8 ganger = 51 (55) 59 (63) 

67 m. Strikk til ermet måler 15 (17) 19 (21) 23 cm. Fell av 10 m (= 

5 m på hver side av merket) midt under ermet = 41 (45) 49 (53) 

57 m.

Strikk et erme til.

BOLEN

Legg opp 132 (144) 156 (168) 180 m med dus sjøgrønn 

på rundp nr 2,5 og strikk 4 (4) 4,5 (5) 5 cm vrangbord rundt 

med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3 og strikk mønster etter diagram A. 

Begynn omgangen ved pil for valgt størrelse og strikk som vist 

i diagrammet til den andre pilen. Sett et merke ved omgangens 

begynnelse og etter 67 (73) 79 (85) 91 m = 67 (73) 79 (85) 

91 m til forstykket og 65 (71) 77 (83) 89 m til bakstykket. Strikk 

til arbeidet måler ca 17 (19) 20 (22) 24 cm og neste omgang 

i mønsteret er lik siste omgang på ermene. Strikk 1 omgang 

til og fell av 5 m på hver side av sidemerkene = 57 (63) 69 (75) 

81 m til forstykket og 55 (61) 67 (73) 79 m til bakstykket. 

BÆRESTYKKET

Sett forstykket, ene erme, bakstykket og andre erme inn 

på rundp nr 3 = 194 (214) 234 (254) 274 m. Sett et merke i den 

midterste m på forstykket = midtm. La omgangen begynne 

med forstykket og fortsett med mønster som før. Mønsteret vil 

ikke stemme der ermene og bolen møtes. Sett et merke i hver 

sammenføying = 4 merker. På 3. omgang begynner fellingene: 

Strikk 2 m r sammen etter hvert merke. Ta 1 m løs av, strikk 

1 r og løft den løse m over 1 r før hvert merke = 8 m felt. Gjenta 

fellingene på hver 2. omgang til det er felt 3 (4) 4 (5) 5 ganger. 

Neste omgang (vrangen) felles de 2 første og de 2 siste m av.

Strikk videre fram og tilbake med raglanfellinger som før. 

NB! Første og siste m på p er kantm. De strikkes hele tiden 

r og raglanfellingene gjøres innenfor disse. Strikk til det i alt 

er felt 9 (10) 11 (12) 13 ganger til raglan = 118 (130) 142 (154) 

166 m igjen. Sett 13 (15) 17 (19) 21 m midt foran på en tråd. (Tell 

ut til hver side fra midtm.) Strikk hver side ferdig for seg slik: 

Fortsett med raglanfellinger og fell videre til halsen på hver 

2. p 2 m 2 ganger og deretter 1 m til raglanfellingen møter 

halsfellingen. La de resterende m stå på p.

HALSKANT

Bruk dus grønn. Skift til rundp nr 2,5 og strikk samtidig opp 

5-6 m pr 2 cm der det ble felt til halsen. Strikk 3 (3,5) 4 (4) 

4,5 cm vrangbordstrikk fram og tilbake med 1 r, 1 vr. Fell av. Brett 

kanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

SPLITT

Bruk dus grønn og p nr 2,5. Strikk opp 5-6 m pr 2 cm langs 

kanten på ermesiden. Strikk 7 p rillestrikk. Fell av.

Strikk den andre kanten på samme måte, men lag samtidig 

3-4 knapphull jevnt fordelt langs midten av kanten. Knapphull 

lages ved å strikke 2 m r sammen, 1 dobbelt kast, 2 m vridd 

r sammen. Neste p strikkes det doble kastet som 1 r, 1 vridd r. 

Pass på å stramme tråden når knapphullene strikkes.

Legg kanten med knapphull oppå den andre kanten og sy dem 

til bolen nederst.

MONTERING

Sy sammen under ermene. Sy i knapper.
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BUKSE
Strikkes ovenfra og ned. 

Legg opp 124 (130) 140 (150) 156 m med dus grønn på rundp 

nr 2,5 og strikk vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Omgangen 

begynner midt bak = mb. Når arbeidet måler 5 (5) 6 (6) 7,5 cm, 

lages 2 hull midt foran. Sett et merke rundt 8 m midt foran = 

midtm. Det blir 58 (61) 66 (71) 74 m på hver side av midtm. Strikk 

til 2 m før midtm, strikk 2 r sammen, 1 kast, 8 m vrangbordstrikk, 

1 kast, 2 m vridd r sammen og videre vrangbordstrikk 

ut omgangen. Fortsett med 1 r, 1 vr til arbeidet måler 7 (7) 8 (8) 

10 cm. Skift til rundp nr 3. Strikk 1 omgang r og øk 8 (8) 10 (12) 

12 m jevnt fordelt = 132 (138) 150 (162) 168 m.  Strikk buksen 

høyere bak, i glattstrikk fram og tilbake, slik: Strikk 8 (8) 9 (7) 

8 m. Snu, ta 1. m løs av og strikk 8 (8) 9 (7) 8 m forbi mb. Snu, 

ta 1. m løs av og strikk 16 (16) 18 (14) 16 m forbi mb. Snu, ta 1. 

m løs av og strikk 16 (16) 18 (14) 16 m forbi mb. Fortsett slik, med 

8 (8) 9 (7) 8 m mer til hver side for hver gang, til det er snudd 

4 (4) 4 (5) 5 ganger til hver side og strikk til slutt tilbake til mb.

Videre strikkes mønster etter diagram C rundt over alle m. 

Når arbeidet, midt foran, etter vrangborden, måler 12 (13) 

14 (15) 16 cm, settes et merke rundt 3 m midt foran og midt 

bak = merkem. Mønsteret skal være symmetrisk om merkem. 

Neste omgang økes 1 m på hver side av merkem = 4 m økt. 

Øk ved å løfte opp tråden mellom 2 m og strikk den vridd r. 

Gjenta økingene på hver 2. omgang til det er økt i alt 4 (4) 5 (5) 

6 ganger = 148 (154) 170 (182) 192 m. Strikk 2 omganger og fell 

på 2. omgang de 3 merkem midt foran og midt bak. Videre 

strikkes hvert ben for seg = 71 (74) 82 (88) 93 m.

VENSTRE BEN

Fortsett rundt med mønster etter diagram C og fell 

2 m på innsiden av benet på hver 1,5. cm 8 (9) 10 (11) 12 ganger 

= 55 (56) 62 (66) 69 m. Samtidig, når benet måler ca 11 (13) 

16 (18) 19 cm og siste omgang er en omgang merket ‘x’ eller ‘y’ 

i diagrammet, strikkes mønster etter diagram D. Det vil ikke bli 

en hel rapport diagram D i slutten på omgangen i alle størrelser.

Skift til strømpep nr 2,5 og dus sjøgrønn. Strikk 1 omgang 

r og fell 11 (10) 14 (16) 17 m jevnt fordelt = 44 (46) 48 (50) 

52 m igjen. Strikk 4 (4) 5 (5) 6 cm vrangbord med 1 r, 1 vr. Fell 

av med r og vr m.

HØYRE BEN

Strikkes som det venstre.

KNELAPPER

Legg opp 8 (9) 10 (11) 12 m med dus sjøgrønn på p nr 3. Strikk 

rillestrikk fram og tilbake med 1. p fra vrangen. Øk 1 m i hver 

side, innenfor den ytterste m på hver 2. p 5 ganger = 18 (19) 

20 (21) 22 m. Strikk til lappen måler 6 (7) 8 (9) 10 cm. Fell 

så 1 m i hver side, innenfor den ytterste m, hver 2. p til det 

er 8 (9) 10 (11) 12 m igjen. Fell av. Hekle fm rundt lappen med 

heklenål nr 3. Lag en lapp til.

MONTERING

Sy sammen kilen. Tvinn en snor i dus sjøgrønn eller lag en snor 

på en garnmølle. Brett kanten i livet over mot vrangen og sy til. 

Sett i snoren. Sy på knelappene i knehøyde.

VOTT UTEN TOMMEL

Legg opp 30 (32) 34 m litt løst med dus sjøgrønn på strømpep 

nr 3. Strikk halvpatent rundt til arbeidet måler 4 (5) 6 cm. Skift 

til p nr 2,5 og strikk vrangbord med 1 r, 1 vr 2 cm. Skift tilbake til 

p nr 3 og strikk halvpatent til votten måler 12 (13) 15 cm. Strikk 

1 omgang r og juster antall m til 28 (32) 32 m. Fordel m med 

7 (8) 8 m på hver p. Strikk glattstrikk rundt og fell slik: 

1. og 3. p: Strikk 1 r, ta 1 m løs av, strikk 1 r og løft den løse 

m over 1 r. Strikk ut p.

2. og 4. p: Strikk til det gjenstår 3 m på p. Strikk 2 m r sammen, 

1 r.

Gjenta fellingene på hver 2. omgang til det gjenstår 16 m. 

Fell på hver omgang til det gjenstår 8 m (2 m på hver p). Klipp 

av garnet, trekk tråden gjennom m og fest tråden godt.

SOKKER
Legg opp 36 (38) 40 (42) 44 m med dus sjøgrønn på strømpep 

nr 2,5. Strikk 4 (4) 5 (5) 6 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Skift 

til dus grønn og strømpep nr 3. Fell 2 m jevnt fordelt = 34 (36) 

38 (40) 42 m og strikk glattstrikk 2 (2) 3 (3) 3 omganger. 

HÆL

Strikkes fram og tilbake over 17 (18) 19 (20) 21 m. 

La de resterende 17 (18) 19 (20) 21 m = vristm stå på en p.

Strikk ca 2,5 (2,5) 3 (3,5) 3,5 cm glattstrikk fram og tilbake 

med siste p fra vrangen. Fell slik: Sett et merke i den midterste 

m = midten. Hvis antall m er et partall, settes merket mellom 

de 2 midterste m. Strikk 2 m forbi midten, strikk 2 m r sammen 

og 1 r. Snu og strikk 2 m forbi midten, strikk 2 vr sammen 

og 1 vr. Snu og strikk til m før «hullet», strikk m før og etter 

«hullet» r sammen og deretter 1 r. Snu, strikk til m før hullet, 

strikk 2 m vr sammen, 1 vr. Snu og fortsett slik til alle m utenfor 

«hullet» er strikket. Strikk opp 6 (7) 8 (9) 10 m på hver side 

av hælen og ta med de 17 (18) 19 (20) 21 vristm. Fordel 

m på 4 p og strikk glattstrikk rundt. Fell 1 m på hver side 

av vristm hver 2. omgang til det er 34 (36) 38 (40) 42 m igjen. 
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  Halvbleket hvit 0017
  Dus sjøgrønn 8510
  Dus grønn 2231
  Grå melert 0007

Fellingene gjøres ved å strikke 2 m r sammen før vristm 

og 2 m vridd r sammen etter vristm. NB! For å unngå løse 

m eller hull, kan det være lurt å strikke de nye m som ble plukket 

opp på hver side av hælen, vridd r på 1. omgang.

Strikk til foten måler 7 (8) 9 (10) 11 cm eller til ønsket lengde.

TÅFELLING

Sett et merke i hver side med 17 (18) 19 (20) 21 m på over- 

og undersiden av foten. Strikk glattstrikk rundt. På 2. omgang 

begynner fellingene. Strikk 2 m r sammen, 1 r før hvert merke. 

Strikk 1 r, ta 1 m løs av, strikk 1 r og løft den løse m over 1 r, etter 

hvert merke = 4 m felt. Fell slik hver 2. omgang i alt 3 ganger 

og deretter hver omgang til det er 8-10 m igjen. Klipp av garnet, 

trekk tråden gjennom m og fest godt.

Strikk den andre sokken på samme måte.

HJELMLUE
Legg opp 80 (88) 96 m på en liten rundp eller strømpep 

nr 2,5 og strikk rundt vrangbord med 1 r, 1 vr 6 (7) 8 cm. Skift til 

p nr 3, strikk 1 omgang r og øk 12 m jevnt fordelt = 92 (100) 108 

m. Sett 11 (13) 15 m midt foran på en tråd = 81 (87) 93 m igjen. 

Strikk halvpatent fram og tilbake over disse m og fell i hver 

side på hver 2. p 2 m 1 gang og 1 m 3 ganger = 71 (77) 83 m. 

Fortsett rett opp til arbeidet måler 10 (12) 14 cm fra der m ble 

satt på en tråd. Fell 24 (26) 28 m i hver side = 23 (25) 27 m til 

midtfelt. Fortsett med halvpatent og fell samtidig 1 m i hver 

side ca hver 2,5. cm 3 ganger = 17 (19) 21 m. Strikk til midtfeltet 

er like langt som sidefeltene. Sett m på en tråd.

MONTERING

Sy sammen luen. Strikk opp 14-15 m pr 5 cm på en liten rundp 

eller strømpep nr 2,5 rundt åpningen til ansiktet og ta med 

m som ble satt på en tråd. Strikk 4 cm vrangbordstrikk med 1 r, 

1 vr. Fell av litt løst. Brett kanten dobbel mot vrangen og sy fast 

med løse sting.
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Garn brukt 
i denne oppskriften

BA BY 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, jumpe-

re 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 

oppskrift en du skal følge.

50 gram = ca 165 meter

3

2,5

10

10

28

32

• Ullvugge 40 °C
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt

Oppskrift til kosepose | DG365-19 HENRIK KOSEPOSE Oppskrift til storesøster | 

DG365-20 HEDDA JAKKE, SKJØRT & LUE
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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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