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DESIGN Vigdis Ringen

GARN MINI STERK 40 % fineste alpakka, 
  40 % merinoull, 20 % nylon, 
  50 gram = ca 166 meter

STØRRELSER 
Jakke, lue
og sparkebukse 3 (6) 9 (12) 18 mnd

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

Sokker 0-3 (6-9) 12 mnd

PLAGGETS MÅL 
Jakke
Overvidde ca  46 (49) 52 (55) 58 cm
Hel lengde ca  25 (27) 29 (31) 33 cm
Ermelengde ca 16 (17) 18 (19) 20,5 cm 

Sparkebukse
Overvidde ca  43 (45) 48 (51) 53 cm
Stussvidde ca  47 (50) 53 (56) 59 cm
Benlengde ca  18 (22)  24 (26) 27 cm

Lue 
Hodevidde ca  36 (39) 41 (42) 44 cm

Votter  
Hel lengde ca  11 (12) 14 (15)  cm

GARNFORBRUK 
Jakke og lue
Lys brun melert 823  2 (2) 2 (3) 3 nøster
Natur 806  1 nøste alle størrelser 

Sparkebukse
Lys brun melert 823  2 (2) 3 (3) 3 nøster
Natur 806  1 nøste alle størrelser

Lue
Lys brun melert 823  1 nøste alle størrelser
Natur 806  1 nøste alle størrelser

Sokker og votter
Lys brun melert 823 1 nøste
Natur 806  1 nøste 
NB! Det holder med 1 nøste med natur 806 til hele settet

PINNEFORSLAG Liten rundp og strømpep nr 3. 
  Heklenål nr 3. Hjelpep

TILBEHØR 
Jakke  5 (5) 5 (6) 6  knapper 
Sparkebukse  2 knapper 

STRIKKEFASTHET 27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
  30 m flettestrikk på p nr 3 = 10 cm

RILLESTRIKK RUNDT Strikk vekselvis 1 omgang vr 
  og 1 omgang r

 Alternativt garn: ALPAKKA WOOL, FIN
 eller TYNN ALPAKKA

 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, lm = luftmaske, 
  kjm = kjedemaske

47∙02 ULRIK & ULRIKA BABYSETT
MINI STERK3 3 3 HJELPEP 7-8
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JAKKE

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 128 (136) 144 (152) 160 m med natur på p nr 3, 

strikk 1 p r fra vrangen. Skift til lys brun melert og strikk 

1 p r, samtidig som du setter en merketråd i hver side 

med 32 (34) 36 (38) 40 m til forstykkene og 64 (68) 72 (76) 

80 m til bakstykket.  Strikk nå videre slik: 11 (12) 13 (14) 15 m r, 

10 m etter diagram A 11 (12) 13 (14) 15 m r = forstykke, 11 (12) 

13 (14) 15 m r, 10 m etter diagram A, 22 (24) 26 (28) 30 m r, 

10 m etter diagram A, 11 (12) 13 (14) 15 m r = bakstykket, 

11 (12 )13 (14) 15 m r, 10 m etter diagram A, 11 (12) 13 (14) 

15 m r. Strikk rett opp til arbeidet måler 15 (17) 18,5 (20) 21 cm, 

på siste p felles 3 m på hver side av merketråden. Strikk nå for- 

og bakstykket for seg.

FORSTYKKET

Fortsett med mønster som før, men det skal felles 2,1 m hver 

2. p til ermhull = 26 (28) 30 (32) 34 m. Strikk til ermhullet 

måler 4,5 (5) 5 (5) 6 cm. Fell de ytterste 6 (7) 8 (9) 10 m til 

halsringning, videre felles det hver 2. p 2,2,1,1 likt alle str = 

14 (15) 16 (17) 18 m til skulder. Strikk til ermhullet måler 9 (10) 

10,5 (11) 12 cm. Fell av.

Strikk det andre forstykket på samme måte, men speilvendt.       

                          

BAKSTYKKET

Strikkes som forstykket, men når ermhullet måler 7,5 (8,5) 

9 (9,5) 10,5 cm felles de midterste 18 (20) 22 (24) 26 m av til 

nakke. Strikk hver side for seg samtidig som det felles hver 

2. p 2,1 m til nakke. Strikk til ermhullet måler 9 (10) 10,5 (11) 

12 cm. Fell av.

ERMENE

Legg opp 36 (38) 40 (42) 44 m med natur på strømpep nr 3. 

Strikk 5 omganger rundt i rillestrikk. Skift til lys brun melert 

og strikk 1 omgang r. Strikk videre slik: 13 (14) 15 (16) 17 m r. 

10 m etter diagram A, 13 (14) 15 (16) 17 m r. Sett et merke midt 

under ermet og øk 1 m på hver side av merket hver 1,5. (2.) 2. 

(2.) 2. cm i alt 7 (7) 7 (8) 8 ganger = 50 (52) 54 (58) 60 m. Strikk 

til ermet måler 16 (17) 18 (19) 20,5 cm. Fell av 3 m på hver side 

av merketråden. Strikk videre frem og tilbake samtidig som 

det felles hver 2. p 2,1 m i hver side. Fell av.

MONTERING

Sy eller mask sammen skuldrene.

HALSKANT

Strikk opp ca 14 m pr 5 cm med natur og p nr 3. Strikk 

4 p r frem og tilbake. Fell av med r m fra vrangen.

KNAPPEKANT 

Strikk opp ca 14 m pr 5 cm med natur og p nr 3.

Strikk 6 p r frem og tilbake. Fell av med r masker fra vrangen.

Det lages 5 (5) 5 (6) 6 knappehull på venstre knappekant 

på den 3. p, det først og siste ca 1 cm fra kanten. Knappehull 

lages slik: 2 r sammen, 1 kast. Sy i knapper. 

SPARKEBUKSE

BEN

Legg opp 40 (44) 48 (52) 56 m med natur og strømpep 

nr 3. Strikk rundt. Stikk en omgang vr. Skift til lys brun 

melert, strikk  1 omgang r og strikk etter diagram B. Strikk 

til arbeidet måler ca 4 (4) 5 (5) 5 cm, på siste omgang øker 

A

B

Gjenta

Gjenta

Gjenta

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Strikk 2. m på venstre p r bak 1. m, strikk 1. m r og slipp begge m av venstre p
  ELLER: Sett 1 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 1 m r, strikk m fra hjelpep r

DIAGRAM A, B

A

B

Gjenta

Gjenta

Gjenta



4HOUSE OF YARN | DU STORE ALPAKKA | MINI STERK | DSA47·02

du 12 m jevnt fordelt = 52 (56) 60 (64) 68 m. Strikk videre 

i glattstrikk. Sett en merketråd i omgangens begynnelse. 

Øk en m på hver side av denne hver 4. (5.) 4. (5.) 4. omgang 

til du har 76 (80) 88 (92) 98 m. Strikk rett opp til benet måler 

18 (22) 24 (26) 27 cm. Legg arbeidet til side og strikk et ben 

til. Sett begge benene inn på samme p med økningene mot 

hverandre. Sett en merketråd rundt 2 m midt foran og midt 

bak. Fell 1 m på hver side av merketrådene hver 2. omgang 

6 (6) 8 (8) 9 ganger. NB! Strikk 2 vridd r etter merketrådene 

og 2 m r sammen før merketrådene. (= 4 m felt hver 

fellingsomgang) = 128 (136) 144 (152) 160 m på p. Strikk videre 

rett opp til arbeidet måler (fra sammenføyningen) 18 (20) 

21 (23) 25 cm.

FORHØYNING BAK 

Sett en merketråd i hver side slik at det blir 64 (68) 72 (76) 

80 m på hver side. Strikk videre slik: strikk til det gjenstår 

6 m før det ene sidemerket, snu, ta 1 m løst av og strikk til det 

gjenstår 6 m før det andre sidemerket, snu, kast og strikk til 

det gjenstår 12 m til sidemerket (kastet ikke medregnet). Snu, 

kast og strikk til det gjenstår 12 m til sidemerket. Snu, kast 

og strikk til det gjenstår 18 m til sidemerket. Fortsett slik, med 

6 m mindre for hver gang, til det er i alt 4 (4) 5 (5) 5 vendinger 

i hver side. NB! For å unngå hull i arbeidet strikkes kastet 

sammen med neste m etter snuingen: r sammen på retten 

og vridd vr sammen på vrangen. Strikk 1 omgang r over alle 

m fra retten. Strikk nå videre med diagram B i ca 2 (2) 3 (3) 

3 cm. Fell nå 3 m på hver side av merketråden i sidene. Strikk 

nå for- og bakstykket for seg.

FORSTYKKET

Strikk videre etter diagram B samtidig som det felles hver 

2. omgang 2,1,1 m (likt for alle størrelser) i hver side til 

ermhullet. Når ermhullet måler ca 5,5 (6) 6 (6,5) 6,5 cm felles 

de midterste 12 (16) 20 (22) 26 m av til hals. Strikk nå hver 

side for seg samtidig som det felles til halsringning hver 2. 

p 3,2,1,1,1 (likt alle størrelser). Strikk rett opp til ermhullet måler 

10 (10,5) 11 (11,5) 12 cm. Sett m på en tråd. Strikk den andre 

siden på sammen måte, men speilvendt.

 

BAKSTYKKET

Strikkes som forstykket til ermhullet måler 8 (8,5) 9 (9,5) 

10 cm. Fell av de midterste 22 (26) 30 (32) 36 m til hals. Strikk 

nå hver side for seg. Fell videre 2,1 m til halsrigning hver 2. p = 

11 (11) 11 (12) 12 m til skulder. Strikk rett opp til ermhullet måler 

13 (13,5) 14 (14,5) 15 cm, fell nå til knapphull slik: strikk 4 (4) 

4 (5) 5 m,2 r sammen, 1 kast, strikk ut p. Strikk en p til. Sett 

m på en tråd. Strikk den andre side på sammen måte, men 

speilvendt.

ERMKANTER

Strikk opp ca 14 m pr 5 cm med natur og p nr 3. Srikk 

4 p r frem og tilbake og fell deretter av.

HALSKANTER

Strikkes som ermekanter.

SKULDERKANTER

Sett m fra tråden inn på p nr 3 og natur, men strikk opp 

3 m på hver side. Strikk r frem og tilbake 4 p men på første 

p felles det 2 m ved å strikke” fletten” r sammen. Fell av.

MONTERING

Sy sammen mellom bena. Sy i knapper.

 

LUE

Legg opp 112 (116) 120 (124) 128 m med natur og p nr 3. 

Strikk rundt. Strikk 1 omgang vr. Skift til lys brun melert, strikk 

1 omgang r og strikk deretter videre i mønster etter diagram 

B til arbeidet måler ca 4 (4) 5 (5) 5 cm. På neste omgang 

strikkes * 2 r sammen, 1 kast * gjenta *--* ut omgangen. Strikk 

2 omganger glattstrikk = brettekanten på lua.

Vreng arbeidet. Alle mål videre tas herfra. Strikk videre 

i glattstrikk, men på 2. omgang felles det 14 (12) 10 (10) 

10 m jevnt fordelt = 98 (104) 110 (114) 118 m. Strikk rett opp 

til arbeidet måler 11 (12) 13 (14) 15 cm eller ønsket lengde. 

På neste omgang felles det til 49 (52) 55 (57) 59 m ved 

å strikke 2 og 2 m r sammen omgangen rundt. Strikk 

5 omganger uten fellinger og fell på neste omgang slik: * 1 r, 

2 r sammen * gjenta *--* ut omgangen. Strikk 5 omganger 

uten fellinger. Klipp av garnet og fell på neste omgang ved 

og strikk 2 og 2 m r sammen omgangen rundt, samtidig som 

tråden trekkes gjennom m. Fest tråden godt på vrangen. Lag 

en dusk i ønsket farge.
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VOTTER

Legg opp 36 (40) 44 (48) m med natur og strømpep nr 3. 

Strikk rundt. Strikk 1 omgang vr. Skift til lys brun melert, 

strikk 1 omgang r og strikk deretter mønster etter diagram 

B til arbeidet måler ca 4 (4) 5 (5) cm. Strikk en hullrad slik: 

*2 r sammen, 1 kast* gjenta *--* ut omg. Strikk videre 

i glattstrikk til arbeidet måler ca 11 (12) 14 (15) cm eller ønsket 

lengde. Sett en merketråd i hver side og fell slik: strikk til 

3 m før merketråden *2 r sammen, 1 r, 1 r 2 vridd r sammen* 

gjenta *--*ut omgangen. Fell hver omgang til du har 8 m igjen 

(likt alle størrelser). Strikk den andre votten på samme måte.

Hekle bånd til hullradene slik: Legg opp ca 120 lm med 

heklenål nr 3. Snu og hekle 1 kjm i hver lm. Klipp av garnet 

og trekk tråden gjennom den siste m. Eventuelt silkebånd.

SOKKER

Legg opp 44 (48) 52 m med natur og strømpep nr 3. Strikk 

rundt. Strikk 1 omgang vr. Skift til lys brun melert, strikk 

1 omgang r og deretter mønster etter diagram B til arbeidet 

måler ca 4 (4) 5 cm. Strikk en hullrad slik: * 2 r sammen, 1 kast 

gjenta *--* ut omgangen. Strikk 1 omgang r.

Videre strikkes arbeidet frem og tilbake. Strikk mønster etter 

diagram B over de midterste 14 (14) 16 m i ca 4 (5) 5,5 cm. Sett 

alle m inn på p igjen og strikk opp 8 (10) 12 m på hver side 

av midtfeltet = 60 (68) 76 m. Strikk rillestrikk ca 2,5 (3) 3,5 cm. 

Fell av de ytterste 24 (28) 31 m = 12 (12) 14 m til såle. Strikk 

rillestrikk til såler måler ca 6,5 (7) 7,5 cm. Fell nå av 1 m i hver 

side på hver p til det er 2 m igjen (likt for alle størrelser). Fell 

av. Sy sammen sokken under og bak. Strikk den andre sokken 

på samme måte.

Hekle bånd til hullradene slik: Legg opp ca 120 lm med 

heklenål nr 3. Snu og hekle 1 kjm i hver lm. Klipp av garnet 

og trekk tråden gjennom den siste m. Eventuelt silkebånd.
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GARN BRUKT 
I DENNE OPPSKRIFTEN

MINI STERK er en tynnere utgave av 

Sterk som er et av våre mest populære 

garn. Velg MINI STERK til samme typer 

plagg som Sterk. Flott til finkofter, skole- 

og barnehageklær, kjole, skjørt, bukser, 

alle bruksplagg til store og små, sokker 

og tilbehør. Alle fargene i MINI STERK 

finner du også i Sterk. Strikk for eksempel 

jakke i Sterk og skjørt eller bukser i MINI 

STERK. 

TIPS: Med alpakka-merino-miksen får du 

lunheten fra alpakkafiberen, merionoulla 

øker elastisiteten, og nylonforsterkningen 

gir et garn med god slitestyrke.

Hver gang du kjøper garn fra Du Store 

Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

Strikkefasthet: 27 masker glattstrikk på 

pinne 3 = 10 cm

50 gram = ca 166 meter

MINI

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

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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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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