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DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik 

GARN

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

NB! Alpakkagarn anbefales ikke til prematurstrikk.

STØRRELSE

44 (50-56) 62 (68) 74 (80)

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL 

Overvidde ca 41 (43) 46 (49) 52 (55) cm

Vidde nede ca 55 (58) 62 (65) 70 (73) cm

Hel lengde ca 29 (34) 38 (41) 45 (47) cm

GARNFORBRUK

3 (3) 4 (5) 5 (5) nøster

FARGE

Dus rose 409 

PINNEFORSLAG

Liten rundp nr 2,5, 3,5 og 4

Strømpep nr 2,5

Heklenål nr 2,5

TILBEHØR

4 knapper

STRIKKEFASTHET

27 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

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 klut se DG 459-02

på houseofyarn.no

Begynn nederst på romperen.

Legg opp 148 (156) 168 (176) 188 (196) m på rundp nr 2,5. 

Sett et merke i hver side = 74 (78) 84 (88) 94 (98) m til for- 

og bakstykket. Strikk 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr, 

1 omgang r, 1 omgang vr.

Samtidig, på 3. omgang, strikkes 3 knapphull slik: Strikk 

28 (30) 33 (35) 38 (40) vr, 2 vr sammen, 1 kast, 2 vr sammen, 

3 vr, 2 vr sammen, 1 kast, 2 vr sammen, 3 vr, 2 vr sammen, 

1 kast, 2 vr sammen, 28 (30) 33 (35) 38 (40) vr (= forstykket), 

strikk vr ut omgangen (= bakstykket). På neste omgang 

strikkes 1 r, 1 vridd r i kastene.

Skift til p nr 4, og strikk glattstrikk rundt til arbeidet måler 

20 (24) 27 (30) 33 (35) cm.

På neste omgang felles det slik: Strikk *2 r, 2 r sammen*, 

gjenta fra *-* ut omgangen = 111 (117) 126 (132) 141 (147) m. 

Strikk 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr, 1 omgang r, 

1 omgang vr (= 3 riller), samtidig, på 2. omgang, reguleres 

m-tallet til 112 (116) 124 (132) 140 (148) m = 56 (58) 62 (66) 

70 (74) m til for- og bakstykket. 

På siste omgang felles 8 m (= 4 m på hver side av hvert 

merke) av i hver side til ermehull = 48 (50) 54 (58) 62 (66) m 

til for- og bakstykket.

Strikk for- og bakstykket ferdig for seg.
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BAKSTYKKET

= 48 (50) 54 (58) 62 (66) m.

Skift til p nr 3,5. Strikk videre fram og tilbake med mønster 

etter diagrammet, tell ut fra midt bak hvor diagrammet 

begynner (1. p = retten), og fell videre til ermehull i 

begynnelsen av hver p 1,1 (1,1) 1,1,1 (1,1,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1,1) m 

i hver side = 44 (46) 48 (50) 52 (54) m.

Når arbeidet fra delingen måler 4,5 (5,5) 6,5 (6,5) 7,5 (7,5) 

cm, deles arbeidet midt bak, og hver side strikkes ferdig for 

seg. Videre strikkes 1. og siste m r på alle p.

Strikk til arbeidet fra delingen måler 6,5 (7,5) 8,5 (8,5) 

9,5 (9,5) cm. Fell av de første 7 (8) 8 (9) 10 (10) m til nakke.

Fell videre til nakken på hver 2. p 1,1 m = 13 (13) 14 (14) 14 (15) 

skulder-m. Strikk til ermehullet måler 8 (9) 10 (10) 11 (11) cm. 

Fell av. 

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET

= 48 (50) 54 (58) 62 (66) m.

Strikk og fell til ermehull som på bakstykket.

Når arbeidet fra delingen måler 5 (5) 6 (6) 7 (7) cm, felles 

de midterste 8 (8) 8 (8) 10 (10) m av til halsen, og hver side 

strikkes ferdig for seg. 

Fell videre til halsen på hver 2. p 2,1,1,1 (2,2,1,1) 2,2,1,1 

(3,2,1,1) 3,2,1,1, (3,2,1,1) m = 13 (13) 14 (14) 14 (15) skulder-m. 

Strikk til ermehullet måler 8 (9) 10 (10) 11 (11) cm. 

Fell av. 

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene.

Sy i 3 knapper i skrittet, tilsvarende knapphullene.

ERMEKANT

Strikk opp ca 13 m pr 5 cm på p nr 2,5 rundt ermehullet.

Strikk 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr, 1 omgang r, 

1 omgang vr (= 3 riller).

Samtidig, på 2. omgang felles 10 m jevnt fordelt.

Fell av.

Strikk på samme måte rundt det andre ermehullet.

HALSKANT

Strikk opp ca 13 m på p nr 2,5 langs halskanten.

Strikk 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr, 1 omgang r, 

1 omgang vr (= 3 riller).

Samtidig, på 2. omgang, felles 10 m jevnt fordelt.

Fell av.

Bruk avfellingstråden og hekle 5-6 lm til knappehempe med 

heklenål nr 2,5. Sy til knappehempen.

Sy i 1 knapp i motsatt side.

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

1. Vende-m: Ta 1. m vr løs av. 2. Dra m til baksiden av høyre p (stram godt).

DIAGRAM  

Gjenta

Gjenta   

Vr på retten, r på vrangen

R på retten, vr på vrangen

Midt foran/bak


