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TRULS BABYSETT

DG 433-07

  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, 

kjm = kjedemaske, lm = luftmaske

© 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.

Foto: Sofie Hammer @by.sofiehammer

DESIGN 

Kari Haugen

GARN

SOFT MERINO 100 % ekstra fin merinoull, 

50 gram = ca 187 meter

STØRRELSER

Jakke, bukse, lue og sokker

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

Votter

3-6 (12-18) mnd

Smekke

One Size

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Jakke

Overvidde ca 52 (56) 60 cm

Hel lengde ca 27 (30) 34 cm

Ermelengde ca 16 (18) 20 cm

Bukse

Hoftevidde ca 50 (54) 59 cm

Innvendig benlengde ca 18 (22) 29 cm

GARNFORBRUK

Jakke 

Farge 1 3 (3) 4 nøster

Bukse 

Farge 1 3 (4) 4 nøster

Lue, votter, sokker

Farge 2 2 nøster alle størrelser

Smekke

Farge 2 1 nøste

FARGER

Farge 1 Petrol 3013

Farge 2 Aquagrønn 3012

PINNEFORSLAG

Rundp nr 2,5 og 3

Heklenål nr 3 til kant på smekken

TILBEHØR

2 knapper til buksen

6-8 knapper til jakken

1 knapp til luen

STRIKKEFASTHET

27 m perlestrikk på p nr 3 = 10 cm

Alternativt garn: BABY ULL

PERLESTRIKK

1. p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut p.

2. p: Strikk r over vr, vr over r.

Gjenta 2. p.

JAKKE

HØYRE FORSTYKKE

Legg opp 39 (42) 45 m på rundp nr 3.

Strikk perlestrikk fram og tilbake. På 6. p (vrangen) lages et 

knapphull slik:

I slutten av p til jente: Strikk til 4 m gjenstår, 2 r sammen, 

1 kast, strikk ut p. 

I begynnelsen av p til gutt: Strikk 2 m, 2 r sammen, 1 kast, 

strikk ut p. 
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Strikk 1 p perlestrikk.

Strikk videre med denne inndelingen (1. p = vrangen): Strikk 

18 (21) 24 m mønster etter diagram A som vist for valgt 

størrelse og deretter mønster etter diagram B. Lag nye 

knapphull ca på hver 4,5. cm. 

Når arbeidet måler 17,5 (19,5) 22,5 cm, økes det til erme ved å 

legge opp m i begynnelsen på hver 2. p. Øk 7 (7) 7 m i alt  

5 (6) 7 ganger og 10 (8) 6 m 1 gang = 84 (92) 100 m. De nye 

m strikkes i perlestrikk.

Når arbeidet måler 23 (25,5) 29 cm, settes 11 (12) 13 m på en 

maskeholder til hals. Fell videre til halsen på hver 2. p 2,2,1,1 

m = 67 (74) 81 m.

Strikk til arbeidet måler 27 (30) 34 cm. Sett et merke i arbeidet 

= skulder.

Fortsett med bakstykket og ermet slik: Strikk alle m i 

perlstrikk, samtidig som det økes 2,1 m på hver 2. p til nakke 

= 70 (77) 84 m.

Legg arbeidet til side, og strikk venstre forstykke.

VENSTRE FORSTYKKE

Strikkes som høyre forstykke, men speilvendt og uten 

knapphull. Etter kanten nederst, strikkes mønster etter 

diagram C og D. 

Når det er økt 2,1 m til nakken, legges det opp 22 (24) 26 m 

til bakstykket, og høyre forstykke og erme strikkes med = 

162 (178) 194 m. NB! Hvis perlestrikk-mønsteret ikke stemmer 

når delene strikkes sammen, rettes det ved å strikke 1 ekstra p 

på den ene halvdelen.

Fortsett med perlestrikk over alle m (ermene og bakstykket). 

Legg arbeidet flatt, med bakstykket oppå forstykket og 

merket for «skulder» i bretten. Strikk til bakstykkets ermekant 

er like lang som forstykkets ermekant. 

Fell i hver side på hver 2. p tilsvarende m som ble økt til 

ermene = 72 (78) 84 m.

Strikk til bakstykket er like langt som forstykket. Fell av.

MONTERING

Begynn nederst på ermene, og sy side- og ermesømmer i ett.

Flytt m som ble satt på maskeholdere inn på rundp nr 2,5, og 

strikk opp ca 13-14 m pr 5 cm rundt resten av halsåpningen. 

Antall m må stemme med perlestrikk-mønsteret fra kantene 

midt foran.

Strikk fram og tilbake med perlestrikk. Når kanten måler ca 

1 cm, lages det siste knapphullet. Strikk til kanten måler 2 cm. 

Fell av.

Sy i knappene.

BUKSE

HØYRE BEN

Legg opp 43 (47) 51 m på rundp nr 2,5.

Strikk 6 (7) 8 cm vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr 

(slutt med 1 r). Slutt med en p fra vrangen.

Skift til p nr 3, og strikk 1 p r, samtidig som det økes 16 m 

jevnt fordelt = 59 (63) 67 m.

Videre strikkes mønster med denne inndelingen (1. p fra 

vrangen): Strikk 22 (24) 26 m perlestrikk, mønster etter 

diagram E og 22 (24) 26 m perlestrikk. Når arbeidet måler 

7 (8) 9 cm, økes 1 m i hver side. Gjenta økningene på hver 

cm 9 (12) 14 ganger til = 79 (89) 97 m. De nye m strikkes i 

perlestrikk.

Når arbeidet måler 18 (22) 29 cm, felles 1 m i hver side. 

Gjenta fellingene på hver 2. p i alt 5 (7) 8 ganger = 69 (75) 81 

m. 

Strikk til arbeidet måler 33 (38) 46 cm. Slutt med en p fra 

retten.

Strikk buksen høyere bak: 1. m på neste p = midt bak. Strikk 

8 (9) 8 m. Snu, ta 1. m løs av, og strikk ut p. Strikk 16 (18) 16 m. 

Snu, ta 1. m løs av, og strikk ut p. Strikk 24 (27) 24 m. 

Snu, ta 1. m løs av, og strikk ut p.

De 2 minste størrelsene avsluttes her.

Størrelse 12-18 mnd avsluttes slik: Strikk 32 m. Snu, ta 1. m løs 

av og strikk ut p.

La m stå på p, og strikk venstre ben.

VENSTRE BEN

Strikkes som høyre ben til venstre ben skal gjøres høyere bak. 

Strikk som høyre ben, men på motsatt side slik at delene blir 

speilvendt.

LIVSTYKKET

Sy sammen hvert ben, og sy deretter sammen de 2 delene 

foran og bak.

Sett alle m inn på rundp nr 2,5. Strikk 1 omgang r, samtidig 

som det felles slik: Strikk 1 m fra hver del r sammen midt 

foran og midt bak, samtidig som det felles 9 m jevnt fordelt 

både på forstykket og på bakstykket = 118 (130) 142 m.

Strikk videre vrangbordstrikk rundt med 1 r, 1 vr. Sett et merke 

midt foran og midt bak. Når vrangborden måler 

7 (8) 9 cm, lages 2 knapphull midt foran med ca 10 (11) 12 

cm mellomrom. Strikk 2 r sammen, 1 kast til hvert knapphull. 

Fortsett rundt med 1 r, 1 vr. Når vrangborden måler 9 (10) 11 

cm, lages 2 knapphull til, rett over de 2 første. (Knapphullene 
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skal møtes når vrangborden brettes dobbel.) 

Fell løst av med r og vr m.

Brett vrangborden dobbel mot vrangen, og sy til med løse 

sting. Sy eventuelt knapphullsting rundt knapphullene.

SELER

La det være ca 3 (4) 5 cm mellom selene midt bak. Strikk opp 

8 (8) 9 m i brettekanten til hver sele, og strikk 19 (20) 24 cm 

(eller ønsket lengde) perlestrikk fram og tilbake. Fell av.

Sy i knappene.

LUE

Legg opp 27 m på rundp nr 3.

Strikk mønster etter diagram F for valgt størrelse, fram og 

tilbake. (1. p = vrangen)

Flytt m til en maskeholder, og sett et merke midt på hver 

langside av det strikkede stykket = midt-merke.

Strikk opp 20 (26) 30 m jevnt fordelt på hver side av det ene 

midtmerket = 40 (52) 60 m.

(1. p = vrangen) Strikk 1 r, 1 vr over 18 (24) 28 m, så 1 r, 2 vr 

over 3 m og til slutt 1 r, 1 vr ut p.

Videre strikkes perlestrikk over alle m unntatt de 2 midterste 

m som strikkes i glattstrikk. Samtidig, på hver p fra retten, 

felles 1 m på hver side av de 2 midt-m. Fell ved å strikke 

2 r sammen før de 2 midt-m, og 2 vridd r sammen etter de 

2 midt-m. Fortsett slik til det er 4 m igjen. Strikk 1 p vr fra 

vrangen. Neste p strikkes slik: Strikk 2 r sammen, 2 vridd r 

sammen = 2 m. Fell av.

Snu luen, og strikk den andre siden på samme måte.

KANT RUNDT HODET

Bruk p nr 2,5. Strikk opp ca 12-13 m pr 5 cm på hver side, 

og strikk m som ble satt på maskeholder, r. M-tallet skal være 

delelig på 2+1.

Strikk 3 (4) 4 cm vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. (Begynn og 

slutt med 1 r på retten.) Fell av.

Brett kanten dobbel mot retten, og sy til de korte endene 

nederst på hver side.

KANT RUNDT HALSEN

Bruk p nr 2,5. Strikk opp ca 12 m pr 5 cm rundt halsen (også 

langs de korte endene av den doble kanten), og legg i tillegg 

opp 16 (18) 20 m til hakestropp.

Strikk 1 r, 1 vr over alle m, samtidig som det på 1. p felles 

3 m jevnt fordelt midt bak, langs enden av mønster F, ved å 

strikke 2 r sammen eller 2 vr sammen 3 ganger. 

Når kanten måler 1 cm, lages 1 knapphull ved å strikke 2 r 

sammen, 1 kast innenfor de 3 ytterste m i enden av stroppen. 

Strikk videre til kanten måler 3 cm. Lag et knapphull til, rett 

over det første. Strikk til kanten måler 4 cm. Fell av.

Brett stroppen dobbel, rette mot rette, og sy sammen. Vreng 

mot retten. Sy kanten til mot vrangen av luen med løse sting.

Sy eventuelt knapphullsting rundt knapphullet. Sy i knappen.

SOKKER

Legg opp 41 (47) 53 m på rundp nr 2,5.

Strikk 5 (6) 7 cm vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr. 

(Begynn og slutt med 1 r på retten.)

Sett 14 (16) 18 m i hver side på en maskeholder. Skift til p nr 3, 

og strikk 4 (5) 6 cm perlestrikk over de midterste 13 (15) 17 

m. Flytt m fra maskeholderne tilbake på p, og strikk opp 10 (12) 

14 m på hver side av midtfeltet = 61 (71) 81 m.

Strikk 2,5 (3) 3,5 cm perlestrikk over alle m. Fell av de første 

og de siste 25 (29) 33 m = 11 (13) 15 m igjen til såle. Strikk 6,5 

(7,5) 9 cm perlestrikk over disse m. 

Videre felles 1 m i begynnelsen av hver p til det er 7 (9) 11 m 

igjen. Fell av.

Sy sammen sokken. 

Strikk den andre sokken på samme måte.

SMEKKE

Strikkes fram og tilbake.

Legg opp 171 m på rundp nr 3. 

Strikk 1 p r fra vrangen. Neste p strikkes hullbord slik: Strikk 

*2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra *-* og avslutt med 1 r. Strikk 

1 p r fra vrangen.

Strikk mønster etter diagram G = 73 m. 

Strikk 1 p r fra vrangen og deretter hullbord som før.

Fell av.

Hekle en kant med heklenål nr 3 i hullborden nederst slik: 

Hekle 1 kjm i 1. hull, *4 lm, 1 kjm i neste hull*, gjenta fra *-*.

I-CORD

Legg opp 3 m på strømpep nr 2,5, og strikk rundt slik: Strikk 

3 r, *skyv m til høyre på p, stram tråden på baksiden og strikk 

3 r*, gjenta fra *-* til passe lengde. Fell av.

Trekk I-corden gjennom hullborden øverst på smekken.

VOTTER

Legg opp 34 (38) m på p nr 2,5.

Strikk 5 (6) cm vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr.

Skift til p nr 3, og strikk mønster etter diagram H (I).

Sy sammen votten. 

Strikk den andre votten på samme måte, men strikk mønster 

etter diagram J (K).
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I-CORD KNAPPHULLSTING

1. 2.

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

H

I

J

K

DIAGRAM  

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Kast
  2 r sammen
  Ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over
  Ta 1 m løs av, 2 r sammen, trekk den løse m over
  3 r sammen


