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DG 339-12
EMMA RILLESETT

DESIGN
Kari Haugen
GARN
SOFT MERINO 100 % ekstra fin merinoull,
50 gram = ca 187 meter
STØRRELSER
Genser/body/sko 0-3 (6) 9-12 (24) mnd
Kyse 0-3 (6-9) 12-24 mnd
Blondekrage 1 størrelse
PLAGGETS MÅL
Genser
Overvidde ca 46 (52) 58 (64) cm
Hel lengde ca 27 (30) 33 (37) cm
Ermelengde ca 16 (18) 20 (24) cm
Body
Overvidde ca 42 (45) 48 (52) cm
Hoftevidde ca 44 (48) 51 (55) cm
Lengde* ca 34 (37) 42 (45) cm * fra nakken til skritt
GARNFORBRUK
Genser
Farge 1 3 (4) 4 (5) nøster
Body
Farge 2 2 (2) 3 (3) nøster
Kyse
Farge 2 1 nøste til alle størrelser
Sko
Farge 2 1 nøste til alle størrelser
Blondekrage
Farge 2 1 nøste til alle størrelser
FARGE
Farge 1 Grå melert 3003
Farge 2 Natur 3019
NB! Vi har oppdatert fargene i denne oppskriften
da originalfargene har gått ut av produksjon.
Derfor kan fargene avvike noe fra bildet.
PINNEFORSLAG
Liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3
TILBEHØR
4 små knapper til genser
3-4 små trykknapper til body
2 små knapper til sko

STRIKKEFASTHET
27 m rillestrikk på p nr 3 = 10 cm
52 p (26 riller) på p nr 3 = 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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GENSER
FORSTYKKET
Legg opp 63 (71) 79 (87) på rundp nr 3 og strikk fram og
tilbake rillestrikk (r på retten, r på vrangen). Stram tråden godt
i begynnelsen av hver p. Strikk til arbeidet måler ca 19 (20)
21 (23) cm og siste p er en p fra retten. Strikk 1 p til og fell
5 m i hver side = 53 (61) 69 (77) m igjen.
Legg forstykket til side mens bakstykket og ermene strikkes.
BAKSTYKKET
Strikkes som forstykket, men på siste p skal også de
5 midterste m felles = 24 (28) 32 (36) m igjen til hver halvdel.
ERMER
Legg opp 34 (38) 42 (44) m på rundp nr 3 og strikk fram og
tilbake rillestrikk. Øk hver 2. cm 1 m i hver side innenfor den
ytterste m 7 (7) 8 (9) ganger = 48 (52) 58 (62) m. Økninger
gjøres ved å plukke opp tråden mellom 2 m og strikke den
vridd r.
Fortsett uten å øke til ermet måler ca 16 (18) 20 (24) cm og
siste p er en p fra retten. Strikk 1 p til og fell 5 m i hver side
= 38 (42) 48 (52) m igjen.
Strikk det andre ermet på samme måte.
RAGLAN
Sett venstre bakstykke, ene ermet, forstykket, andre ermet og
høyre bakstykke inn på samme rundp nr 3 = 177 (201)
229 (253) m. La p begynne i åpningen midt bak og strikk
rillestrikk fram og tilbake. På 1. p (retten) skal 1 m fra
forstykket/ bakstykket strikkes sammen med 1 m fra ermet
= merkem, altså i alt 4 merkem der hvor delene møtes.
Neste p (vrangen) strikkes slik: Strikk til 2 m før 1. merkem,
strikk mønster A, gjør likedan ved de andre merkem. De 5 m
i alle sammenføyinger mellom ermer og for/bakstykke skal
hele veien opp til halsen strikkes i mønster A. På 5. p (retten)
begynner raglanfellingene:
Før mønster A strikkes 2 r sammen. Etter mønster A felles
slik: Ta 1 m løs av, strikk 1 r, trekk den løse m over. I alt felles
8 m i løpet av 1 p.
Gjenta disse fellingene hver 4. p 5 (6) 7 (7) ganger og deretter
hver 2. p 6 (6) 7 (9) ganger. Det skal nå være 77 (93) 105 (113)
m igjen.
Sett de midterste 11 (13) 15 (17) m på forstykket på en tråd.
Strikk hver side videre for seg slik: Fell til halsen, samtidig
som det felles til raglan (hver 2. p), hver 2. p 2 m 1 gang og
deretter 1 m til halsfellingen møter raglanfellingen. Strikk
halskant: Skift til p nr 2,5. Strikk opp 5-6 m pr 2 cm der det ble
felt til halsen og ta med m som ble satt på en tråd. Strikk ca
1 ,5 cm rillestrikk. Fell av passe stramt.
SPLITT
Legg tråden under den ene kanten og strikk fra retten opp
13-14 m pr 5 cm. Strikk fram og tilbake ca 1,5 cm rillestrikk
(like langt som bredden på åpningen midt bak). Fell av.
Merk av til 4 knapper jevnt fordelt.
Strikk den andre delen av splitten på samme måte, men midt

på lages knapphull tilsvarende merkingen til knapper.
Knapphull lages ved å strikke 2 r sammen, 1 dobbelt kast,
ta 1 m løs av, strikk 1 r og trekk den løse m over. Neste p
strikkes 1 r, 1 vr i det doble kastet.
Legg kanten med knapphull oppå den andre kanten og sy til
nederst.
MONTERING
Sy erme- og sidesømmer.
Sy i knapper.

BODY
FORSTYKKET
Legg opp 15 (17) 19 (21) m på rundp nr 3. Strikk rillestrikk fram
og tilbake samtidig som det økes 1 m innenfor de 3 ytterste
m i hver side hver 2. p: 4 (7) 10 (14) ganger og deretter hver
p: 18 (17) 15 (13) ganger = 59 (65) 69 (75) m.
Fortsett rett opp, med rillestrikk og fell 1 m innenfor den
ytterste m i hver side hver 6. cm 1 (2) 2 (2) ganger = 57 (61)
65 (71) m. Samtidig, når arbeidet fra siste økning måler
16 (17) 18 (19) cm, skal mønster etter diagram B strikkes over
de midterste 19 (19) 19 (25) m. Når arbeidet fra siste økning
måler 20 (21) 22 (24) cm, skal det felles 4 (4) 5 (5) m i hver
side.
Videre felles 1 m i hver side innenfor de 3 ytterste m 4 ganger
= 41 (45) 47 (53) m igjen.
Fortsett med mønster og rillestrik, uten fellinger, til
ermehullet, målt rett opp, måler 3 (4) 5 (6) cm. Sett de
midterste 19 (21) 21 (25) m på en tråd. Strikk hver side for seg
og fell videre til halsen hver 2. p, 1 m innenfor den ytterste m
4 ganger = 7 (8) 9 (10) m igjen.
Strikk til ermehullet måler 8 (9) 10 (11,5) cm. Fell av.
BAKSTYKKET
Legg opp 15 (17) 19 (21) m på rundp nr 3. Strikk rillestrikk fram
og tilbake samtidig som det økes 1 m innenfor de 3 ytterste
m i hver side hver 2. p = 15 (10) 4 (1) ganger og hver 3. p
7 (14) 21 (26) ganger = 59 (65) 69 (75) m.
Fortsett rett opp, med rillestrikk og fell 1 m innenfor den
ytterste m i hver side hver 6. cm 1 (2) 2 (2) ganger = 57 (61)
65 (71) m.
Fortsett uten fellinger til arbeidet fra siste økning måler
20 (21) 22 (24) cm. Fell til ermehull som på forstykket. Strikk
rett opp til bakstykket er 2,5 (2,5) 3 (3) cm kortere enn
forstykket.
Sett de midterste 23 (25) 25 (29) m på en tråd. Strikk hver side
for seg og fell til nakken 1 m hver 2. p, innenfor den ytterste
m, 2 ganger = 7 (8) 9 (10) m igjen. Strikk til bakstykket er like
langt som forstykket. Fell av.
MONTERING
Sy sammen i sidene og på skuldrene. Sy i trykknapper.
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HALSKANT
Strikk opp 2-3 m pr cm på strømpep eller en liten rundp nr
2,5 der det ble felt til halsen og nakken, og ta med m som ble
satt på en tråd foran og bak. Strikk videre rundt rillestrikk
(1 omg r, 1 omg vr) ca 1,5 cm. Fell av passe stramt.

KYSE
Legg opp 33 (37) 44 m på rundp nr 2,5 og strikk rillestrikk
fram og tilbake til arbeidet måler 4 cm. Skift til p nr 3, øk 10 m
i slutten av neste p = brettekant mot ansiktet, og øk videre på
neste p 7 (8) 9 m jevnt fordelt = 50 (55) 63 m.
NB! De 10 m til brettekant skal strikkes i mønster C med
vrangen ut fordi kanten skal brettes bakover. Samtidig skal
det i motsatt side av brettekanten økes 1 m hver 2. cm
innenfor den ytterste m 6 (7) 8 ganger. (Første øking gjøres
2 cm etter at det ble økt jevnt fordelt.) Det skal nå være
56 (62) 71 m.
Fortsett uten økninger til brettekanten måler 14 (16) 18 cm =
toppen av lua.
Nå skal det felles 1 m innenfor den ytterste m i motsatt side
av brettekanten 6 (7) 8 ganger, tilsvarende økningene som
ble gjort på den første halvdelen. Strikk til 2. halvdel er like
lang som 1. halvdel. Fell de 10 m i mønster C og samtidig
7 (8) 9 m jevnt fordelt over de resterende m = 33 (37) 44 m
igjen.
Skift til p nr 2,5 og strikk 4 cm rillestrikk. Fell av.
Sy sammen lua midt bak. Brett kanten foran mot retten og sy
den fast med små sting.
Brett de 4 cm nederst mot retten og sy fast til en løpegang
som går utenpå brettekanten.
Tvinn en snor eller lage en med en ”garnmølle”.

SKO
Begynn midt bak med sålen. Legg opp 6 (6) 8 10 m på p nr 3.
Strikk rillestrikk fram og tilbake og øk 1 m i begynnelsen av
hver p til det er 8 (10) 12 (14) m.
Strikk til sålen måler 7 (8) 9 (10) cm. Klipp av garnet.
Begynn midt bak, strikk opp 20 (22) 24 (26) m langs den ene
siden, strikk de 8 (10) 12 (14) m foran og strikk opp 20 (22)
24 (26) m langs den andre siden = 48 (54) 60 (66) m.
Strikk 2,5 (3) 3,5 (4) cm rillestrikk fram og tilbake over disse m.
På siste p felles de første og siste 13 (14) 15 (16) m.
Klipp av garnet.
Strikk over de midterste 8 (10) 12 (14) m slik: Ta med 1 m fra
sidestykkene på slutten av hver p og strikk den sammen med
siste m på p. Gjør dette 7 (8) 9 (10) ganger i hver side.
Fell av de siste m.
Sy sammen skoen bak.

REM
Legg opp 10 (12) 14 (16) m på p nr 3 og strikk rillestrikk
fram og tilbake. På 2. p lages et knapphull slik: Strikk 1 r, 2 r
sammen, lag et dobbelt kast, ta 1 m løs av og trekk den løse
m over, strikk ut p. På neste p strikkes 1 r, 1 vr i det doble
kastet. Fell av.
Sy fast remmen på innsiden av skoen, sy en knapp på
utsiden.
Strikk den andre skoen på samme måte, men remmen sys i
speilvendt.
BLONDEKRAGE
Legg opp 205 m på rundp nr 3 og strikk mønster D fram og
tilbake.
Strikk 2 p rillestrikk. Lag deretter en hullbord med å strikke
2 r sammen, 1 kast ut p (avslutt med 1 r). Strikk deretter 3 p
rillestrikk. Fell av.
Tvinn en snor eller lag en snor med en ”garnmølle”.
Og trekk i hullraden.

DIAGRAM
D

Avslutt

Strikkes
20 ganger
C

Start

Gjenta
Start
B

A
Gjenta

Avslutt Strikkes
3 (3) 3 (4)
ganger
R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
1 m løst av, strikk 2 r, trekk den løse m over de 2 m
1 kast
Fell 2 m vr sammen

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