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Gjestal Garn - en del av

GG 285-18B
HJERTEKNUSER HENTESETT

DESIGN
Anne-Kirsti Espenes
GARN
BABY BOMULL 100 % bomull, 50 gram = ca 180 meter
STØRRELSER
Jakke, bukse og lue
0 (3) 6 (9) 12 mnd
Votter og sokker
3-6 (9-12) mnd
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca 46 (49) 52 (55) 58 cm
Hel lengde midt foran ca 24 (26) 28 (30) 32 cm
Ermelengde ca 16 (17) 18 (19) 20 cm
Bukse
Overvidde ca 42 (45) 47 (49) 51 cm
Hoftevidde ca 47 (49) 50 (52) 53 cm
Hel lengde ca 44 (48) 51 (56) 60 cm
Benlengde ca 17 (19) 21 (24) 27 cm
GARNFORBRUK
Jakke
Farge 1 2 (3) 3 (3) 3 nøster
Bukse
Farge 2 2 (2) 3 (3) 3 nøster
Lue
Farge 1 1 (1) 1 (1) 2 nøster
Sokker
Farge 2 1 nøste alle størrelser
Votter
Farge 2 1 nøste alle størrelser
FARGER
Farge 1 Sand 504
Farge 2 Rosa 510
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3
TILBEHØR
Jakke
7-8 knapper
Bukse
4 knapper

STRIKKEFASTHET
28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
27 m stripemønster 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.
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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STRIPEMØNSTER (fram og tilbake)
1.- 5. p: (1. p = retten) Strikk glattstrikk.
6.- 8. p: Strikk r (= 2 riller).
Gjenta 1. - 8. p.
STRIPEMØNSTER (rundt)
1.- 5. omgang: Strikk r.
6. omgang: Strikk vr.
7. omgang: Strikk r.
8. omgang: Strikk vr.
Gjenta 1. - 8. omgang.
RILLESTRIKK (fram og tilbake)
Strikk r på alle p.
Kant-m strikkes r på alle p.

JAKKE
FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 122 (130) 138 (146) 154 m på rundp nr 2,5.
Strikk 8 p r fram og tilbake (= rillestrikk). Slutt med 1 p fra
vrangen.
Skift til p nr 3. Strikk stripemønster fram og tilbake, innenfor
1 kant-m i hver side, til arbeidet måler ca 16 (17) 18 (19) 20
cm. Slutt med en p fra vrangen.
Strikk 1 p r, og fell til ermehull slik: Strikk 53 (57) 61 (65) 69 r
(= forstykket), fell av 8 m, strikk 53 (57) 61 (65) 69 m
(= bakstykket), fell av 8 m.
Legg arbeidet til side, og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 35 (37) 39 (41) 43 m på rundp nr 2,5.
Strikk 8 p r fram og tilbake (= rillestrikk). Slutt med 1 p fra
vrangen.
Skift til p nr 3. Strikk stripemønster fram og tilbake, innenfor
1 kant-m i hver side. Samtidig, når arbeidet måler 3 cm, økes
1 m i hver side innenfor kant-m. Gjenta økningene på hver
1,5. cm i alt 7 (8) 9 (10) 11 ganger = 49 (53) 57 (61) 65 m.
Strikk til arbeidet måler ca 16 (17) 18 (19) 20 cm. Slutt med en
p fra retten, samtidig som det felles av 5 m i hver side
= 39 (43) 47 (51) 55 m. Strikk et erme til.
BÆRESTYKKET
Sett forstykket, høyre erme, bakstykket og venstre erme på
rundp nr 3 = 184 (200) 216 (232) 248 m.
Sett et merke i hver sammenføyning = 3 merker.
Strikk glattstrikk fram og tilbake, med 1. p fra retten, innenfor
1 kant-m i hver side.
Samtidig, på 3. p, felles det til raglan slik: Strikk 1 kant-m, 2 r
sammen, *strikk til 2 m før 1. merke, strikk 2 vridd r sammen,
2 r sammen*, gjenta fra *-* ved 2. og 3. merke, strikk til
3 m gjenstår, strikk 2 vridd r sammen og 1 kant-m. Gjenta
fellingene på hver 2. p. Samtidig, når bærestykket måler ca
1 (1) 1 (1,5) 1,5 cm, strikkes mønster etter diagram A midt på
forstykket.
Når det er felt til raglan 12 (13) 14 (15) 16 ganger, settes 11 (11)
13 (15) 17 m midt på forstykket på en maskeholder til hals.
Strikk hver side ferdig for seg. Fortsett med raglanfellingene,
og fell samtidig videre til halsen på hver 2. p 2 m 1 gang, og
deretter 1 m til halsfellingen møter raglanfellingen. La m stå
på p.
HALSKANT
Skift til rundp nr 2,5, og strikk opp ca 5 m pr 2 cm langs
halsfellingen, ta med m på maskeholderen.
Strikk 5 p r fram og tilbake (1. p fra vrangen). Fell av.
MONTERING
Sy ermesømmene. Sy sammen under ermene.
VENSTRE FORKANT (jente) / HØYRE FORKANT (gutt)
Strikk opp ca 13 m pr 5 cm på p nr 2,5. Strikk 7 p r fram og
tilbake. Fell av.
Merk av for 7- 8 knapper jevnt fordelt, den øverste og den
nederste ca 1 cm fra kanten.
HØYRE FORKANT (jente) / VENSTRE FORKANT (gutt)
Strikkes som kant med knapper, men på 4. p lages knapphull
tilsvarende merkene. Knapphull: Strikk 2 r sammen, lag 2 kast,
2 vridd r sammen. På neste p strikkes kastene 1 r, 1 vridd r.
Sy i knappene.
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BUKSE
BEN
Legg opp 40 (44) 48 (52) 56 m på strømpep nr 2,5.
Strikk 3 (4) 4 (5) 5 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.
Skift til p nr 3. Strikk videre i glattstrikk, samtidig som det økes
12 m jevnt fordelt på 1. omgang = 52 (56) 60 (64) 68 m.
Sett et merke rundt første og siste m på omgangen
= merke-m.
Når arbeidet måler 4 (5) 5 (6) 6 cm, økes 1 m på hver side av
merke-m.
Gjenta økningene på hver 3. (4.) 4. (5.) 5. omgang i alt
11 ganger = 74 (78) 82 (86) 90 m.
Samtidig, når det er økt 4 (4) 5 (5) 6 ganger (= 60 (64) 70
(74) 80 m), strikkes mønster etter diagram B midt foran på
benet. Tell ut slik at midt-m på diagrammet blir den 15. (16.)
18. (19.) 20. m på omgangen.
Strikk til arbeidet måler 17 (19) 21 (24) 27 cm. Samtidig, på
siste omgang, felles 4 m av på innsiden av benet (= merke-m
+ 1 m på hver side) = 70 (74) 78 (82) 86 m.
Strikk et ben til. NB! Tell ut slik at midt-m på diagram B blir
den 46. (49.) 53. (56.) 61. m på omgangen.
BUKSE
Sett begge bena inn på rundp nr 3 med økningene mot
hverandre = 140 (148) 156 (164) 172 m.
Videre mål tas herfra (mål midt foran).
Sett et merke rundt 2 m midt foran og midt bak (= merke-m).
Strikk glattstrikk rundt. Samtidig, på 2. omgang, felles 1 m på
hver side av merke-m foran og bak. Gjenta fellingene på hver
2. omgang i alt 3 (4) 5 (6) 6 ganger = 128 (132) 136 (140) 148 m.
Fell ved å strikke 2 vridd r sammen før merke-m, og 2 r
sammen etter merke-m.
Strikk til arbeidet måler 14 (15) 16,5 (18) 20 cm.
Sett et merke i hver side med 64 (66) 68 (70) 74 m til
for- og bakstykket.
Strikk buksa høyere bak slik: Strikk til 5 m gjenstår før det ene
sidemerket. Snu, ta 1. m løs av, og strikk til 5 m før det andre
sidemerket. Snu, ta 1. m løs av og strikk til 10 m før det første
sidemerket. Snu, ta 1. m løs av, og strikk til 10 m før det andre
sidemerket. Fortsett slik, med å strikke over 5 m mindre for
hver gang, til det er snudd 5 (5) 5 (6) 6 ganger i hver side.
Strikk videre rundt i glattstrikk, samtidig som det på 1.
omgang felles 10 (6) 4 (4) 6 m jevnt fordelt = 118 (126) 132
(136) 142 m.
Når arbeidet måler 19 (20) 20,5 (22) 22 cm (midt foran), felles
6 (6) 8 (8) 8 m av i hver side til ermehull (= 3 (3) 4 (4) 4 m på
hver side av side-merkene) = 53 (57) 58 (60) 63 m til for- og
bakstykke som strikkes ferdig for seg.

Sett m på en maskeholder. Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
FORSTYKKET
Strikk og fell til ermehull som på bakstykket. Strikk videre til
arbeidet måler 23 (25) 26 (28) 29 cm.
Fell av de midterste 13 (15) 16 (18) 19 m til hals, og strikk hver
side for seg. Fell videre til halsen på hver 2. p 2,1,1,1 m
= 10 (11) 11 (11) 12 skulder-m. Strikk til arbeidet måler 27 (29)
30 (32) 33 cm.
Sett m på en maskeholder. Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
KANTER
Strikk opp ca 13 m pr 5 cm med rundp nr 2,5 langs
halskanten.
Strikk 2 p r fram og tilbake. Fell av med r m fra vrangen.
Strikk på samme måte langs nakken og ermeåpningene.
SKULDERKANTER BAKSTYKKET
Sett m fra maskeholderen inn på p nr 2,5, og strikk opp 2 m
langs enden av hals- og ermekantene = 14 (15) 15 (15) 16 m.
Strikk 3 p r fram og tilbake (1. p fra retten). Fell av med r m fra
vrangen.
SKULDERKANTER FORSTYKKET
Strikk som på bakstykket, men på 2. p lages 2 knapphull slik:
Strikk 2 r, 2 r sammen, lag 2 kast, strikk 2 vridd r sammen,
strikk 2 (3) 3 (3) 4 r, 2 r sammen, lag 2 kast, strikk 2 vridd r
sammen, 2 r.
På neste p strikkes kastene 1 r, 1 vridd r.
MONTERING
Sy sammen mellom bena. Sy i knappene.

BAKSTYKKET
Strikk glattstrikk fram og tilbake, og fell videre til ermehull i
begynnelsen av hver p 2,1,1,1 m i hver side = 43 (47) 48
(50) 53 m. Når arbeidet måler 25 (27) 28 (30) 31 cm, felles de
midterste 17 (19) 20 (22) 23 m av til nakke. Strikk hver side for
seg, og fell videre til nakken på hver 2. p 2,1 m = 10 (11) 11
(11) 12 skulder-m. Strikk til arbeidet måler 27 (29) 30 (32) 33 cm.
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LUE
Legg opp 82 (86) 90 (94) 98 m på rundp nr 2,5.
Strikk 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 3. Strikk stripemønster rundt til arbeidet
måler 14 (15) 16 (16,5) 17 cm.
Vreng lua. Fordel m på 2 p med 41 (43) 45 (47) 49 m på hver p.
Strikk 1 m fra hver p r sammen, samtidig som det felles av.
Lag to runde, faste dusker på ca 5 cm i diameter, og sy fast i
hvert hjørne på toppen av lua.

VOTTER
Legg opp 32 (36) m på strømpep nr 2,5.
Strikk 3,5 (4) cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.
Skift til p nr 3. Strikk glattstrikk rundt, samtidig som det økes
4 m jevnt fordelt på 1. omgang = 36 (40) m.
Når arbeidet måler 4,5 (5,5) cm, settes et merke i hver side,
med 18 (20) m til hver del.
På neste omgang felles det ved å strikke til 3 m før hvert
merke: *Strikk 2 r sammen, 2 r, 2 vridd r sammen*.
(= 4 m felt). Gjenta fellingene på hver 2. omgang til det
gjenstår 8 m.
På neste omgang strikkes alle m 2 og 2 r sammen = 4 m.
Klipp av garnet og trekk tråden gjennom m.
Strikk en vott til på samme måte.

Sett et merke rundt den midterste m.
På neste p felles det slik: Strikk 1 m forbi merke-m, 2 r
sammen, 1 r. Snu, strikk 1 m forbi merke-m, 2 vr sammen,
1 vr. Snu, og strikk til m før «hullet», strikk m før og etter
«hullet» r sammen, 1 r. Snu og strikk til 1 m før «hullet», strikk
2 vr sammen, 1 vr. Snu, fortsett slik til alle m utenfor «hullet»
er strikket.
Fot
Strikk opp 8 (9) m på hver side av hælen.
Fordel alle m på 4 p. De 19 (21) vrist-m strikkes i
vrangbordstrikk som før, de resterende m (= under foten)
strikkes i glattstrikk. Sett et merke på hver side av vrist-m,
og fell til kile slik: Strikk 2 r sammen før det 1. merket, strikk
2 vridd r sammen etter det 2. merket. Gjenta fellingene på
hver 2. omgang til det gjenstår 36 (40) m.
Strikk til foten måler 9 (10) cm eller til ønsket lengde.
Tåfelling
Sett et merke i hver side med 18 (20) m på over- og
undersiden av foten.
Strikk glattstrikk rundt. På 2. omgang felles det slik: Strikk til
3 m før merket, *strikk 2 r sammen, 2 r, 2 vridd r sammen*.
Gjenta fra *-* ved det andre merket (= 4 m felt).
Strikk 1 omgang uten fellinger. Videre gjentas fellingene på
hver omgang til det gjenstår 8 m.
Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom m.
Strikk en sokk til på samme måte.

SOKKER
Legg opp 38 (42) m på strømpep nr 2,5.
Strikk 5 (6) cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.
Strikk hæl over 19 (21) m. Sett de resterende m på en
maskeholder (= vrist-m).
Hæl
Strikk 3 (3,5) cm glattstrikk fram og tilbake. Slutt med 1 p fra
vrangen.
DIAGRAM
A

B

R fra retten, vr fra vrangen
Vr fra retten, r fra vrangen
1 kast
2 r sammen
Ta 1 m r løs av p, 1 r,
trekk den løse m over
Ta 1 m r løs av p, 2 r sammen,
trekk den løse m over
Midt m
Midt foran

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