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46∙10 AMALIE TUNIKA, POSEBUKSE OG TIKKA SAUESOKKER

DESIGN Trine Lise Høyseth

GARN FAERYTALE 100 % fineste alpakka, 
  50 gram = ca 175 meter 
  ALPAKKA WOOL 60 % fineste alpakka,  
  40 % ren, ny ull,
  50 gram = ca 166 meter
  STERK 40 % fineste alpakka,
  40 % merinoull, 20 % nylon,
  50 gram = ca 137 meter

STØRRELSER
Tunika og bukse 2 (4) 6 (8) 10 år

Sokker passer skostr. 23/25 (26/28) 29/31 (32/34)

PLAGGETS MÅL

Genser
Overvidde ca 56 (60) 64 (69) 73 cm
Hel lengde ca 42 (47) 52 (57) 62 cm
Ermelengde ca 24 (28) 32 (36) 40 cm

Bukse
Hoftevidde ca 56 (59) 65 (70) 74 cm
Hel lengde ca 52 (58) 64 (72) 80 cm

Sokker
Fotlengde ca 15 (17) 19 (21) cm

GARNFORBRUK

Tunika
FAERYTALE
Dus rosa 771 3 (4) 4 (5) 5 nøster
ALPAKKA WOOL
Sartrosa 508 1 nøste til alle størrelser

Bukse
ALPAKKA WOOL
Sartrosa 508 4 (4) 5 (5) 6 nøster

Sokker
STERK
Natur 806 2 nøster til alle størrelser
  En rest lys rosa til ører og en rest
  mørk brun til øyne og nese

PINNEFORSLAG

Tunika Rundp og strømpep nr 3 og 4,5

Bukse Rundp og strømpep nr 3

Sokker Strømpep nr 3, heklenål nr 3 til ører

STRIKKEFASTHET

Tunika
18 m glattstrikk med FAERYTALE  på p nr 4,5 = 10 cm

Bukse
27 m glattstrikk med ALPAKKA WOOL  på p nr 3 = 10 cm

Sokker
24 m glattstrikk på p nr 3 = 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. 

 

 Alternativ til ALPAKKA WOOL: TYNN ALPAKKA

 eller MINI STERK

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske,
  p = pinne, lm = luftmaske , st = stav,
  hst = halvstav, dst = dobbel stav

STERKALPAKKA WOOLFAERYTALE3+4,5 3+4,5 3

TUNIKA

BOLEN

Legg opp 100 (110) 120 (130) 140 m på rundp nr 3 med

FAERYTALE – NB: Pass på at det ikke legges opp stramt. 

Strikk 6 p r frem og tilbake (1. p = vrangen). Skift til rundp nr 

4,5 og strikk videre rundt i glattstrikk – samtidig på 1. omgang 

økes det jevnt fordelt ved å lage 1 kast etter hver 5. m, kastene 

strikkes vridd r på neste omgang = 120 (132) 144 (156) 168 m. 

Sett 1 merke i hver side med 60 (66) 72 (78) 84 m til for- og 

bakstykke. 
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Når arbeidet måler 5 cm, felles det 1 m på hver side av merke-

ne slik: Strikk 2 r sammen før merkene og ta 1 m løs av, strikk 1 

r og trekk den løse m over, etter merkene. 

Gjenta fellingene på hver 5. cm i alt 5 (6) 7 (8) 9 ganger = 100 

(108) 116 (124) 132 m. Strikk til arbeidet måler 29 (33) 37 (41) 

45 cm. Fell av 2 m midt foran til splitt og 8 m i hver side til 

ermhull (4 m på hver side av merkene). Legg arbeidet til side 

og strikk ermene.  

ERMENE

Legg opp 31 (33) 35 (37) 39 m på rundp nr 3 med ALPAKKA 

WOOL. Strikk 3 p r frem og tilbake (1.p = vrangen). Skift til 

strømpep nr 4,5 og fortsett rundt med FAERYTALE, strikk 1 

omgang r samtidig som det økes jevnt fordelt til 43 (49) 49 

(55) 55 m. Fortsett med hullmønster etter diagram A. 

Strikk til ermet måler 24 (28) 32 (36) 40 cm, fell av 8 m midt 

under ermet. 

Legg arbeidet til side og strikk det andre ermet på samme 

måte.

BÆRESTYKKE 

Sett alle delene inn på rundp nr 4,5, start midt foran der det 

ble felt m til splitt, fortsett med høyre erme, bakstykke, venstre 

erme og forstykke frem til splitten = 152 (172) 180 (200) 208 

m. Sett 1 merke i alle sammenføyningene. Strikk frem og til-

bake fra midt foran, første og siste m strikkes r både på retten 

og vrangen, de øvrige m strikkes i mønster og glattstrikk som 

før. Samtidig (på første p fra retten) felles det til raglan ved alle 

merkene slik: Før merkene: Strikk 2 r sammen. Etter merkene: 

Ta 1 m løs av som om den skulle strikkes r, strikk 1 r, trekk den 

løse m over. 

Gjenta fellingene på 2. hver p i alt 12 (13) 14 (15) 16 ganger.  

Samtidig når det gjenstår 3 (3) 3 (3) 4 fellinger, felles det 4 (5) 

6 (7) 7 m til hals i hver side. Videre felles det 1 m mot halsen 

hver 2.p til raglanfellingene er ferdig. Etter alle fellinger er det 

ca 42 (52) 50 (60) 58 m tilbake på p, fell disse av. 

MONTERING

Sy sammen under ermene. Sy sammen rillekantene nederst 

på bolene og ermene. 

Splitt: Strikk opp ca 18 (18) 20 (20) 22 m langs den ene siden 

av splitten foran med ALPAKKA WOOL på p nr 3 – strikk opp 

på innsiden av den ytterste m som ble strikket i riller. Strikk 1 p 

r fra vrangen, deretter 1 p r fra retten samtidig som det lages 3 

hull jevnt fordelt, nederste 1 cm fra nederkant og øverste ca 2 

cm fra toppen (det skal lages 1 hull på halskanten også) 1 hull 

= strikk 2 r sammen, lag 1 kast. 

Strikk så 1 p r fra vrangen og fell deretter av fra retten.

Gjenta på samme måte langs den andre siden av splitten.  

Halskant: Strikk opp med rundp nr 3 og ALPAKKA WOOL, 

ca 26 m for hver 10 cm rundt halsen – start midt foran over 

splitten. Det skal i alt bli ca 80-100 m. Strikk 3 p r frem og 

tilbake – samtidig på 2. p lages det 1 hull i hver side slik at de 

stemmer over hullene langs splitten. Fell av med r m fra retten. 

Lommer: Legg opp 17 (17) 21 (21) 25 m på p 3 med ALPAKKA 

WOOL. Strikk 1 p r fra vrangen, deretter 1 p r fra retten samti-

dig som det økes 4 (4) 6 (6) 8 m jevnt fordelt = 21 (21) 27 (27) 

33 m. Fortsett med mønster etter diagram A, ytterste m i hver 

side strikkes r både på retten og vrangen. Når arbeidet måler 

ca 8 (8) 9 (9) 10 cm (slutt etter 1 p fra vrangen), strikkes det 1 p
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r fra retten samtidig som det felles 4 (4) 6 (6) 8 m jevnt fordelt 

= 17 (17) 21 (21) 25 m. Strikk 3 p r frem og tilbake, fell av. Strikk 

2 like lommer. 

Sy på lommene ca 6-7 cm fra nederkant og med ca 7-8 cm 

mellomrom.

Snor: Klipp 2 tråder på ca 1,5 meter, tvinn dem hardt sammen, 

legg dobbelt og de vil tvinne seg igjen, knyt en knute i hver 

ende. Tre snoren i kryss i hullene langs splitten foran – start 

nederst.

BUKSE

Arbeidet strikkes ovenfra og nedover. 

Legg opp 140 (150) 160 (170) 180 m på rundp nr 3. Sett 1 mer-

ke i begynnelsen av omgangen = midt bak og 1 merke etter 

70 (75) 80 (85) 90 m = midt foran.  Strikk 3 cm rundt i glatt-

strikk til belegg, deretter omgang vr = brettekant. 

Herfra måles arbeidet videre. Strikk 1 cm glattstrikk. På neste 

omgang lages det 2 hull for snor slik: Strikk til 6 m før merket 

midt foran, * strikk 2 r sammen, lag 2 kast og strikk 2 vridd r 

sammen *, strikk 4 m r og gjenta fra *-* en gang til. På neste 

omgang strikkes det første kastet r og det neste vridd r. Strikk 

i alt 3 cm glattstrikk fra brettekanten. Strikk 1 omgang vr, der-

etter 1 omgang r samtidig som det økes 10 (10) 16 (20) 20 m 

jevnt fordelt = 150 (160) 176 (190) 200 m. 

Strikk buksen høyre bak slik: Strikk 6 (7) 8 (9) 10 m forbi merket 

midt bak, vend, stram tråden og strikk 6 (7) 8 (9) 10 m vr forbi 

merket på den andre siden. Vend og strikk over 6 (7) 8 (9) 10 

m mer enn før forrige vending, vend. Fortsett slik til det vendt 

7 ganger i hver side, dvs at det er strikket over 42 (49) 56 (63) 

70 m i hver side. Vend og fortsett rundt i glattstrikk. Når arbei-

det måler 16 (19) 22 (26) 30 cm midt foran (fra brettekanten), 

økes det 1 m på hver side av de 2 midterste m foran og bak. 

Gjenta økningen på hver 4. omgang i alt 8 ganger – NB! Øk 

på hver side av de 2 midterste m + de m som allerede er økt, 

dvs at det økes på hver side av 2 m mer for hver gang = 182 

(192) 208 (222) 232 m. 

Når arbeidet måler 26 (29) 32 (36) 40 cm midt foran, felles 20 

m foran og bak av (10 m på hver side av merkene). 

Strikk hvert ben ferdig for seg. 

BEN

Sett de 71 (76) 84 (91) 96 m i den ene siden på strømpep nr 3. 

Strikk rundt i glattstrikk til benet måler 26 (29) 32 (36) 40 cm. 

På neste omgang strikkes alle m 2 og 2 r sammen (i størrelse 

2 og 8 år, strikkes siste m på omgangen for seg) = 36 (38) 

42 (46) 48 m. Strikk 1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr, 1 

omgang r og 1 omgang vr. Fell av med r m til en kant som ikke 

strammer. Strikk det andre benet på samme måten.

    

MONTERING

Sy sammen mellom bena.

Brett belegget øverst i livet dobbelt mot vrangen og sy til.

Snor: Klipp 3 tråder på ca 3 meter, tvinn dem hardt sammen, 

brett dobbelt og de vil tvinne seg igjen. Trekk snoren inn i 

løpegangen i midjen. Knyt en knute i hver ende. 

DIAGRAM A

A

gjenta

gj
en

ta
  R fra retten, vr fra vrangen
  1 kast
  2 r sammen
  2 vridd r sammen
  Ta 1 m løs av, 2 r sammen,
  trekk den løse m over
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BAKLOMMER

Legg opp 18 (19) 20 (21) 22 m på p 3. Strikk frem og tilbake i 

rillestrikk (alle p strikkes r). Samtidig etter 3 p, økes det 1 m i 

hver side ved å strikke 2 m i nest ytterste m. Gjenta økningen 

etter 3 p til = 22 (23) 24 (25) 26 m. Strikk riller videre til lom-

men måler 8 (8) 9 (9) 10 cm. Fell av. 

Strikk 2 like lommer. Sy lommene på bak på buksa - ca 6-7 cm 

fra toppen og med ca 5-7 cm mellomrom.

SOKKER

LØKKESTRIKK

Lag en dobbel løkke slik: Snurr garnet løst 3 ganger over og 

rundt venstre pekefinger. Strikk neste m rett ved å trekke alle 

3 trådene på venstre pekefinger gjennom m. Slipp nå løkkene 

av fingeren - men m er fortsatt på venstre p, legg tråden over 

venstre pekefinger samtidig som de 2 løkkene holdes tett 

inntil arbeidet med samme finger. Strikk 1 vridd r i den samme 

maskens bakre ledd, nå er det 3 løkke-m + 1 vridd r på høyre 

p. Løft de 3 bakerste m over den første m = 1 løkkemaske

SOKKER

For å få til løkkepelsen oppå sokken, må det strikkes med 

vrangen ut og vrenges etterpå.  

Legg opp 40 (44) 48 (52) m på strømpep nr 3. 

Strikk rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr i 10 (11) 12 (13) cm. 

Strikk 1 omgang r samtidig som det felles 6 m jevnt fordelt = 

34 (38) 42 (46) m. Strikk 1 (2) 2 (3) omganger til med r. Vide-

re strikkes det hæl over de første 17 (19) 21 (23) m, sett de 

resterende 17 (19) 21 (23) m på en hjelpetråd. 

Hæl: Strikk glattstrikk frem og tilbake slik: Strikk til det gjen-

står 1 m, snu, strikk til det gjenstår 1 m i den andre siden. Snu, 

strikk til det gjenstår 2 m, snu, strikk til det gjenstår 2 m i den 

andre siden. Fortsett slik til det gjenstår 6 (6) 7 (8) m i hver side 

og det kun strikkes over 5 (7) 7 (7) m. 

Videre skal m strikkes tilbake igjen, dvs at det strikkes over 1 

m mer for hver gang det snus. NB: For å unngå store hull, 

strikkes det opp 1 m mellom m på p som allerede er strikket 

og den nye m som skal strikkes inn. På neste p strikkes de 2 

nye m sammen. Fortsett slik til det er 17 (19) 21 (23) m på p 

igjen. Ta med maskene som ble satt på hjelpetråd oppå foten 

og fortsett med glattstrikk rundt i 2 (3) 4 (5) omganger. Nå skal 

det strikkes løkkestrikk over de midterste 15 m oppå foten

 – se diagram B og forklaring først i oppskriften. De øvrige m 

strikkes i glattstrikk. 

Når løkkestrikken er ferdig, strikkes det glattstrikk videre over 

alle m til foten måler ca 12,5 (14) 16 (17,5) cm. Sett 1 merke i 

hver side slik at det blir 17 (19) 21 (23) m både over og under 

foten. Videre felles det ved å strikke 2 r sammen før merket 

og 2 vridd r sammen etter merket. Fell på hver 2. omgang 3 

ganger og deretter på hver omgang 3 (4) 5 (6) ganger = 10 

m igjen på p. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de 

resterende m, snurp sammen. 

Vreng sokken. Strikk den andre sokken på samme måte.

ØRER

Hekle 8 lm med lys rosa, hopp over de 3 første lm og hekle 1 

dst i de 2 neste lm, deretter 1 st i de 2 neste lm og 1 hst i den 

siste lm. Klipp tråden. Hekle det andre øret på samme måte. 

MONTERING

Sy på ørene slik at de henger ned på undersiden av løkkene 

(se bilde). Brodér på øyner og nese med mørk brun.

DIAGRAM B

B

  R
  Strikk 1 maske løkkestrikk
  se forklaring i oppskriften
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GARN BRUKT 
I DENNE OPPSKRIFTEN

Dette er et eventyrlig lett, bløtt og 

vakkert garn. Faerytale egner seg til både 

store og små plagg som både luner og 

kjennes mykt mot kroppen. Faerytale 

har et bredt fargespekter fra lyse, lette 

pasteller til mettede fargetoner.

TIPS: På grunn av den lette og luftige 

tråden, blir plagg strikket i dobbelt garn 

ekstra flott – enten med dobbel  

Faerytale eller blandet med en av våre 

andre garnkvaliteter. På den måten får du 

helt nye og spennende resultater.

Hver gang du kjøper garn fra Du Store 

Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

Strikkefasthet: 18 masker glattstrikk 

på pinne 4,5 = 10 cm. 

 

50 gram = ca 175 meter.

FAERYTALE
100 % fineste alpakka

 Produsert i Peru

50 gram = ca 175 meter

• Ullvugge 30 °C
• Vrenges før vask
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

4,510

18

Sterk egner seg godt til bruksplagg til 

store og små, som til sokker og gensere. 

Dette 4-trådsgarnet strikkes på pinne 3,5. 

Garnet finnes både i melerte og ens- 

fargede nyanser i godt avstemte farger.

 

TIPS: Alpakka er tre ganger varmere enn 

saueull og nylonforsterkningen øker 

slitestyrken. 

Hver gang du kjøper garn fra Du Store 

Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

Strikkefasthet: 22 masker glattstrikk 

på pinne 3,5 = 10 cm. 

 

50 gram = ca 137 meter.

STERK
40 % fineste alpakka, 40 % merinoull 

20 % nylon
 Produsert i Peru

50 gram = ca 137 meter

• Ullvugge 30 °C
• Vrenges før vask
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

3,510

22
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Alpakka Wool egner seg ypperlig til lette 

og finere bruksplagg. Garnet har beholdt 

alpakkafiberens mykhet og slitestyrke, 

mens ull sørger for god elastisitet og fin 

struktur. Når du velger Alpakka Wool får 

du holdbare plagg som passer til både 

baby, barn og voksne. Alpakka Wool 

finnes i mange flotte farger fra nøytrale 

naturtoner og sarte pasteller til klare, 

friske nyanser og fine retrofarger. 

TIPS: Alpakka Wool egner seg svært 

godt til koftemønster og andre klassiske 

strikkeplagg, men er like flott til fletter, 

struktur- og hullmønster. Plagg i Alpakka 

Wool passer til både inne- og utebruk, 

og garnet er mykt og godt til både sjal, 

skjerf, vanter, pulsvanter, luer og annet 

tilbehør. Garnet egner seg også til toving. 

Alpakka Wool har samme strikkefasthet 

som Fin og Tynn Alpakka og oppskrift- 

ene kan brukes om hverandre. 

Hver gang du kjøper garn fra Du Store 

Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

Strikkefasthet: 27 m i glattstrikk 

på pinne 3 = 10 cm. 

 

50 gram = ca 166 meter.

60 % fineste alpakka
40 % ren, ny ull
Produsert i Peru

WOOL
ALPAKKA

50 gram = ca 166 meter

• Ullvugge 30 °C
• Vreng plagget før vask
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

310

27
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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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