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DESIGN 

Mari Kalberg Skjæveland

GARN

DREAMLINE PURE 100 % alpakka, 25 gram = ca 125 meter

NB! Alpakkagarn anbefales ikke til prematurstrikk.

STØRRELSER

44-50 (62-68) 74-80 

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Omkrets ca 31 (37) 43 cm 

Hel lengde ca 13 (14) 15 cm 

GARNFORBRUK

1 (2) 2 nøster

 

FARGE

Pudderbeige 422

PINNEFORSLAG

Liten rundp nr 3 og 3,5

TILBEHØR

2 små dusker

STRIKKEFASTHET

26 m mønsterstrikk på p nr 3,5 = 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

Babystørrelser i centilong tilsvarer i måneder:

44 = prematur

50-56 = 0-1 mnd

62 = 3 mnd

68 = 6 mnd

74 = 9 mnd

80 = 12 mnd

For oppskrift på resten av hentesettet se DSA 112

på houseofyarn.no
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Legg opp 80 (96) 112 m på p nr 3. Strikk 2 (2,5) 3 cm 

vrangbord rundt med 1 vr, 1 r. Skift til p nr 3,5, og strikk 

1 omgang glattstrikk. Strikk videre med mønster etter 

diagrammet. 

Strikk til arbeidet måler 13 (14) 15 cm. Fell av.

ØRELAPPER/KNYTEBÅND

Legg opp 19 (19) 23 m på p nr 3. Strikk vrangbordstrikk fram 

og tilbake slik:

1. p (vrangen): Strikk 2 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* til det 

gjenstår 1 m, 1 vr.

2. p: Strikk 2 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* til det gjenstår 1 m, 1 r.

Gjenta 1.-2. p til arbeidet måler 3 (3) 3,5 cm. Sett et merke 

rundt den midterste m (= merke-m), og fell slik på neste p 

fra retten: Strikk som før til 1 m før merke-m, ta 2 m sammen 

løse av (som om de skulle strikkes r sammen), 1 r, trekk de 

løse m over, strikk som før ut p. Gjenta fellingen på hver 2. p 

til det gjenstår 3 m. 

Strikk i-cord over disse 3 m slik: Strikk 3 r, *skyv m til høyre 

på p, stram tråden på baksiden, og strikk 3 r*, gjenta fra *-* 

til i-corden måler ca 20 cm. Klipp av garnet, trekk tråden 

gjennom m, og stram til. Strikk den andre ørelappen på 

samme måte.

MONTERING

Legg lua flatt, og sy sammen toppen av lua (1. m = midt bak). 

Sy en dusk i hvert hjørne. Merk av ca 5 (6) 7 cm midt bak på 

lua (2,5 (3) 3,5 cm på hver side av midt bak), og sy ørelappene 

til luen på hver side av disse (toppen av hver lapp sys til på 

innsiden, øverst i vrangborden).

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