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DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik

GARN 

SOFT MERINO 100 % ekstra fin merinoull, 

50 gram = ca 187 meter

STØRRELSER

Genser, bukse, sokker og votter 6 (12) mnd 2 (4) år

Lue 6-12 mnd (2-4) år

PLAGGETS MÅL

Genser

Overvidde ca 51 (57) 61 (66) cm

Hel lengde ca 30 (33) 38 (42) cm

Ermelengde ca 17 (19) 24 (27) cm

Bukse

Livvidde ca 54 (57) 60 (63) cm

Innvendig ben lengde ca 22 (26) 28 (35) cm

Lue

Omkrets ca 39 (43) cm

GARNFORBRUK

Genser

Farge 1 3 (3) 4 (4) nøster

Bukse

Farge 2 3 (3) 4 (4) nøster

Lue

Farge 1 1 (2) nøster

Farge 3 1 nøste eller en rest til 2 dusker

Votter

Farge 2 1 nøste til alle størrelser

Sokker

Farge 2 1 nøste til alle størrelser

FARGER

Farge 1 Lys grå melert 3002

Farge 2 Grå melert 3003

Farge 3 Hvit 3001

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet 

har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike noe 

fra bildet.

PINNEFORSLAG 

Liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3

TILBEHØR 

4 knapper til genser

Elastikk til buksen

STRIKKEFASTHET 

28 m glattstrikk/dobbel perlestrikk på p nr 3 = 10 cm

31 m dobbel perlestrikk på p nr 2,5 = 10 cm  

Alternativt garn: BABY ULL

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
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DOBBEL PERLESTRIKK 

1. og 2. omgang: Strikk 2 r, 2 vr omgangen rundt.

3. og 4. omgang: Strikk 2 vr, 2 r omgangen rundt.

Gjenta 1. – 4. omgang.

GENSER

BOLEN

Legg opp 144 (160) 172 (184) m med farge 1 på rundp nr 2,5 

og strikk 4 cm vrangbordstrikk rundt med 2 r, 2 vr.

Skift til p nr 3 og strikk glattstrikk rundt til arbeidet måler 

20 (22) 26 (29) cm.

Fell av 2 m i hver side til ermehull = 70 (78) 84 (90) m til for- 

og bakstykket.

BAKSTYKKET

= 70 (78) 84 (90) m.

Strikk glattstrikk videre fram og tilbake. Når arbeidet måler

29 (32) 37 (41) cm, felles de midterste 24 (26) 28 (30) m av til 

nakke og hver side strikkes ferdig for seg.

Fell videre til nakken på hver 2. p med 1,1 m = 21 (24) 26 (28) 

skulderm.

Fell av.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET

= 70 (78) 84 (90) m.

Strikk dobbel perlestrikk fram og tilbake med denne 

inndelingen.

6 (12) mnd: (= 1. p, retten) Strikk 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* 

p ut.

2 år: (1. p = retten) Strikk 1 vr, 2 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-* p 

ut, slutt med 1 vr.

4 år: (1. p = retten) Strikk 2 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-* p ut.

Når arbeidet måler 22 (24) 28 (31) cm settes de midterste

30 (30) 34 (34) m på en hjelpep tråd.

Strikk hver side ferdig for seg.

HØYRE SIDE 

Strikk videre fram og tilbake, samtidig som det strikkes opp 

4 m bak de avsatte m på hjelpetråden (disse m strikkes med 

i dobbel perlestrikk), Når arbeidet måler 27 (29) 34 (38) cm 

felles de 4 (5) 4 (5) første m ved halsen av = 20 (23) 25 (27) 

skulderm.

Strikk videre fram og tilbake til arbeidet måler 30 (33) 38 (42) 

cm. Fell av med r og vr m.

VENSTRE SIDE

Strikke som høyre side, men speilvendt. Strikk opp m bak de 

avsatte m på slutten av p.

«SMEKKE»

Sett m på hjelpetråden inn på p nr 3 og strikk videre i dobbel 

perlestrikk til ”smekken” måler 5 (5) 6 (7) cm.

Samtidig som det strikkes 1 knapphull i hver side når smekken 

måler 1 og 4 (4) 5 (6) cm.

Knapphull: Strikk 2 m, fell av 2 m, strikk til det gjenstår 4 m, 

fell av 2 m, strikk p ut. På neste p legges opp 2 nye m over 

de felte m. Strikk opp ca 14 (16) 18 (20) m langs den siden av 

smekken på p nr 2,5 og strikk 2 p r. Fell av med r m.

Strikk på samme måte langs den andre siden.

ERMENE

Legg opp 42 (42) 46 (50) m med lys gråmelert på rundp 

nr 2,5 og strikk 4 cm vrangbordstrikk fram og tilbake med 2 r, 

*2 vr, 2 r*, gjenta fra *-* p ut.

Skift til p nr 3 og strikk og strikk dobbel perlestrikk fram og 

tilbake.

Når arbeidet måler 5 cm økes 1 m i hver side, gjenta 

økningene på hver 1. (1.) 1,5. (1,5.) cm til i alt 58 (62) 70 (74) m.

De økte m strikkes med i mønster etterhvert.

Strikk til arbeidet måler ca 17 (19) 24 (27) cm.

Fell av med r og vr m.

Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene. Sy ermesømmen, innenfor 1 m i 

hver side og sy i ermene.

Halskant

Strikk opp ca 94 (102) 110 (118) m rundt halsen på p nr 2,5: 

Begynn nederst i åpningen på høyre side, strikk opp m langs 

høyre forkant, høyre halskant, nakke, venstre halskant og ned 

langs venstre forkant, slutt nederst i åpningen på venstre side.

Sett et merke i hvert hjørne øverst ved forkantene og et 

merke innerst i hvert hjørne ved halskanten i hver side (der de 

4 (5) 4 (5) m ble felt av). Strikk 2 p r fram og tilbake, samtidig 

som det økes 2 m i hvert hjørne ved forkantene og det 

strikkes 2 m r sammen i hvert hjørne ved halskanten. Fell av 

med r m fra vrangen og sy kanten til nederst i hver side.

Sy i knapper.

BUKSE

Begynn øverst i livet.

Legg opp 152 (160) 168 (176) m med farge 2 på rundp nr 2,5 

og strikk 10 omganger rundt i glattstrikk, 1 omgang vr 

(= brettekant). Strikk videre 10 omganger dobbel perlestrikk 

slik: (1. omgang) Strikk 1 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* 

omgangen rundt, slutt med 1 r.

Sett et merke i hver side med 76 (80) 84 (88) m til for- og 

bakstykke.

Skift til p nr 3. Strikk videre med denne inndelingen: Strikk 

7 m dobbel perlestrikk, 62 (66) 70 (74) m glattstrikk, 14 m 

dobbel perlestrikk, 62 (66) 70 (74) m glattstrikk, 7 m dobbel 

perlestrikk. Samtidig som det økes 4 (6) 6 (6) m jevnt fordelt 

over hvert glattstrikkede felt på 1. omgang = 160 (172) 

180 (188) m.

Sett også et merke midt foran og midt bak og strikk buksen 

høyere bak slik: Begynn midt bak, strikk 9 m, snu og strikk 17 

m tilbake, snu og strikk 8 m mer for hver gang i alt 5 ganger 

på hver side av merkem.

NB! For at det ikke skal bli huller i arbeidet, tas 1. m løs av ved 

hver «snuing». Fortsett rundt over alle m. Når arbeidet fra 

brettekanten måler 14 (17) 19 (21) cm midt foran, økes det på 
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hver 2. omgang 1 m på hver side av merkem både midt foran 

og midt bak 5 (5) 6 (6) ganger = 180 (192) 204 (212) m.

Del arbeidet midt foran og midt bak med 90 (96) 102 (106) m 

til hvert ben, pass på at det kommer en merkem på hvert ben 

= innsiden av benet.

Strikk hvert ben ferdig for seg og fell 1 m på hver side av 

merkem hver 4. omgang 13 (14) 15 (15) ganger = 64 (68) 

72 (76) m. Strikk til benet fra delingen måler 16 (20)

22 (29) cm. Strikk 1 omgang og fell 18 m jevnt fordelt over de 

glattstrikkede m = 46 (50) 54 (58) m.

Skift til strømpep nr 2,5. Strikk 6 cm dobbel perlestrikk over 

alle m. NB! Pass på at det doble perlestrikket fortsetter. Fell av 

med r og vr m.

Brett belegget mot vrangen og sy til med løse sting.

Trekk elastikk gjennom løpegangen i livet.

LUE

Legg opp 54 (60) m med farge 1 på rundp nr 3 og strikk 

dobbel perlestrikk fram og tilbake til arbeidet måler ca 

17 (20) cm.

Fell av med r og vr m.

Legg opp og strikk en del til på samme måte.

Sy delene sammen i hver side og avfellings kant mot 

avfellings kant.

Strikk opp 1 m i hver m på strømpep nr 3 rundt nederste kant 

og strikk 1 omgang vr og 1 omgang rundt.

Fell av med vr m.

Lag 2 små runde dusker med farge 3 eller rest og sy til i hvert 

hjørne.

SOKKER

Legg opp 44 (48) 56 (60) m med farge 2 på strømpep nr 2,5 

og strikk vrangbord rundt med 2 r, 2 vr til arbeidet måler 6 (7) 

8 (9) cm.

Strikk 2 omganger r. Sett et merke i hver side med 23 (25)

29 (31) m til hæl og 21 (23) 27 (29) m oppå foten. Fortsett 

med glattstrikk fram og tilbake over hælens m og strikk hæl 

slik: Strikk til 1 m står igjen i den ene siden, snu og strikk til 1 

m står igjen i den andre siden, snu og strikk 1 m mindre for 

hver p til det står igjen 7 (7) 7 (9) m på midten.

Snu og strikk 1 m mer for hver p, men for at det ikke skal 

bli hull i ”skjøtene” tas tråden opp mellom siste midtm og 

neste m, denne tråden settes vridd på p og strikkes sammen 

med neste m. Fortsett på samme måte til alle m er strikket. 

Fortsett rundt over alle m med glattstrikk, men fell på første 

omgang 6 m jevnt fordelt = 38 (42) 50 (54) m. Når hele foten 

måler 7 (8) 10 (11) cm, eller ønsket lengde før tåfellingen, 

felles 2 m jevnt fordelt på størrelse 6 mnd og 2 år = 36 (42) 

48 (54) m.

Fell for tå ved å strikke 4 (5) 6 (7) r, 2 r sammen omgangen 

rundt. Strikk 2 omganger uten felling. På neste omgang 

strikkes 3 (4) 5 (6) r, 2 r sammen omgangen rundt. 

Strikk 1 omgang uten felling.

Fell videre på samme måte hver omgang til det gjenstår 6 m.

Det blir 1 m mindre mellom fellingene for hver gang.

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest den godt.

Strikk en sokk til på samme måte.

VOTTER

Legg opp 40 (44) 48 (52) m med farge 2 på strømpep nr 2,5 

og strikk vrangbord rundt med 2 r, 2 vr til arbeidet måler 8 (8) 

8,5 (8,5) cm.

Sett et merke i 1. og 21. (23.) 25. (27.) m = sidem.

Skift til strømpep nr 3 og fortsett med glattstrikk og dobbel 

perlestrikk over de 6 midterste m oppå hånden.

Når arbeidet fra vrangborden måler 2 (2,5) 3 (3,5) cm strikkes 

en tråd i en avvikende farge over de siste 5 (6) 7 (8) m til 

tommel. Fortsett med glattstrikk over alle m til arbeidet fra 

vrangborden måler 6 (7) 8 (9) cm. Videre felles 1 m på hver 

side av hver sidem hver omgang ved å strikke 2 m vridd r 

sammen før sidem og 2 m r sammen etter sidem.

Strikk til det gjenstår 8 m.

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest den godt.

TOMMEL

Ta ut tråden. Sett m inn på strømpep 3, ta opp 1 ekstra m i 

hver side = i alt 12 (14) 16 (18) m. Fortsett rundt i glattstrikk.

Når tommelen måler 2,5 (3) 3,5 (4) cm strikkes 2 m r sammen 

omgangen rundt.

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest den godt.

Strikk en vott til på samme måte, men med tommel over de 

første (5) 6 (7) 8 m.


