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262-02

ROSEBLOMMA BABYSETT

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
MERINO BABYULL 100 % superwash
merinoull, 50 gram = ca 175 meter
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PINNEFORSLAG
Rundp og strømep nr 2 og 3
		Heklenål 2,5 mm og hjelpep
TILBEHØR

6 små knapper

STRIKKEFASTHET
28 m mønster II i bredden på p nr. 3 måler 10 cm
OBS! Mønster I (45 m) måler 14 cm i bredden og 3,3 cm i
høyden. Her er strikkefastheten i høyden viktigere enn
strikkefastheten i bredden.
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

Se side 6

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, eller
bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt uten avtale med
House of Yarn AS.
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Kantm/rillestr = str r på alle p

av 8 m midt under ermet (de første og siste 4 m i omg), legg arb

Rillestr rundt = str vekselvis 1 omg vr, 1 omg r

til side og str det andre ermet likt.

JAKKE

BÆRESTYKKET

BOLEN
Legg opp 45 m (likt for alle størrelser) med rosa
på p nr. 3. Str frem og tilbake i mønster I etter diagrammet. Str
mønsterrapporten i alt 14-15-16-17 ganger i høyden. Arb måler
nå ca. 46-49-53-56 cm. Fell av som m viser til en jevn kant som
ikke strammer. Plukk eller str opp 126-138-144-156 m fra den
ene langsiden på arb. Sett et merke i hver side med 66-7276-80 m til ryggen og 30-33-34-38 m til hvert forstykke. Str
frem og tilbake i mønster II etter diagrammet innenfor 1 kantm
i hver side til arb måler ca. 17-18-19-21 cm (målt fra nederste
kant). Fell av 8 m i hver side til ermehull (4 m på hver side
av merkene, legg arb til side og str ermene.

ERMENE
Legg opp 37-39-41-43 m med rosa på strømpep nr. 2 og str
5 omg rundt i rillestr. Sett et merke midt under ermet og skift
til p nr. 3. Videre økes 1 m på hver side av merket på ca. hver
1½. cm til det er i alt 51-57-61-67 m i omg. Str videre i mønster
II etter diagrammet (tell ut fra midten hvor de forskjellige
størrelsene beg og str de nye m med i mønsteret etter hvert
som det økes) til arb måler ca. 5-6-7-8 cm. Str 7 omg rillestr
og deretter mønster II som før til arb måler ca. 14-16-18-20 cm.
OBS! Pass på at du avslutter mønsteret likt som på bolen. Fell

Sett alle delene inn på samme rundp nr. 3 slik: først høyre
forstykke, høyre erme, ryggen, venstre erme og venstre
forstykke til slutt = 196-220-234-258 m. Sett et merke i alle
sammenføyningene. Str frem og tilbake over alle m i mønster
II som før samtidig som det felles 1 m på hver side av hvert
merke på hver 2. p. Det felles ved å str 2 m r sm, 1 m r før hvert
merke og 1 m r, 2 m vridd r sm etter hvert merke (8 m felles
i omg).
OBS! Der hvor det i mønsteret ikke er nok m til å str
2 r sm og kast, sløyfes dette og m str i glattstr.
Samtidig, når arb måler ca. 23-25-27-31 cm (målt midt foran),
felles de første 5-6-6-7 m i hver side av til halsringning. Fell
videre til halsringning på hver 2. p med 2,1,1,1 m. Str som før
til arb måler ca. 25-27-29-32 cm (målt midt på ermet som blir
midt på skulderen). La m stå på p, plukk opp ca. 5-7-9-11 m med
rosa og p nr. 2 langs halsringningen på høyre forstykke, str
m fra resten av plagget og plukk opp ca. 5-7-9-11 m langs
halsringingen på venstre forstykke. Str 5 p rillestr og fell deretter
av til en jevn kant som ikke strammer.

MONTERING OG KANTER:
Sy sm under ermene. Plukk eller str opp ca. 65-7075-85 m langs venstre forkant på p nr. 2 og str 7 p rillestr. Fell
av til en jevn kant som ikke strammer. Str en tilsvarende stolpe
langs høyre forkant, men her med 6 knapphull jevnt fordelt.
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MILLE - FLEUR STING

A

B

Tre eller flere kjedesting syes fra samme
punkt, slik at det dannes en blomst

HEKLEDE KANTER

Legg opp 10-12-14 nye m i hver side (=50-

Hekles rundt hele jakken, nede på ermene og i siste rille

56-62 m) og str 16-18-20 p r frem og tilbake (8-9-10 riller).

på ermene (se bilde)

Fell av. Sett m fra sikkerhetsnålen/tråden på en p og str 16-

Hekle x 1 fm i neste m, 1 kjm i neste m, 3 lm, 1 kjm i 3. m fra

17-18 cm frem og tilbake i rillestr over disse 10-12 m. Str på neste

nålen, 1 kjm i samme m fra jakken som før x. Gjenta fra x-x. Pass

p 2 og 2 m r sm samtidig som det felles av. Sy sålen til sokken.

på at kantene hverken strammer eller buler.

Str den andre sokken lik. Brett vrangborden utover og hekle

Sy 3 mille-fleur sting på hver raglanfelling foran og 12 mille-fleur

en kant med hvitt rundt oppleggskanten (se hekleforklaring til

sting jevnt fordelt langs rillekanten midt på jakken (i overgangen

jakken). Sy ett mille-fleur sting til hver sokk (se bilde).

mellom rillekant og de oppplukkede m – se bilde).
Sy i knappene og fest alle løse tråder på vrangen.

Arb kan presses lett fra vrangen, eller legg eventuelt plagget flatt
i fasong under fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

LUE
Legg opp 85-97 m (= rundt ansiktet) på p nr. 2 og str 5 p i rillestr
(1. p er fra vrangen). Skift til p nr. 3 og str 1 p r samtidig
som det økes 14 m jevnt fordelt = 99-111 m. Str videre med
denne inndelingen: 30-36 m i mønster III, mønster IV (39 m),
30-36 m i mønster I. Str slik til arb måler ca. 12-16 cm. Fell
av 26 m i hver side. Fortsett med mønster IV som før
over de midterste 39 m og glattstr på hver side. Legg opp
1 ny m i hver side til kantm (som str r på alle p) og str til arb
måler ca. 22-30 cm. Fell rett av til en jevn kant som ikke
strammer. Sy luen sm på hver side av midtstykket bak. Plukk
eller str opp ca. 77-89 m langs kanten nede på p nr. 3 og str
slik med 1 kantm i hver side (som str r på alle p): 2 p glattstr,
1 hullrad (2 m r sm, 1 kast) og 2 p glattstr. Fell løst av. Fest alle
løse tråder på vrangen og træ silkebånd i hullraden. Hekle
en kant med hvitt rundt ansiktet (se hekleforklaring til jakken).

SOKKER
Legg opp 40-44-48 m med rosa på strømpep nr. 3 og str 1214-16 cm rundt i vrangbordstr med 2 r, 2 vr. Skift til p nr. 3 og str
1 omg glattstr. Sett 10-12-14 m over på en sikkerhetsnål eller
hjelpetråd.
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MØNSTER I, II, III, IV, V

gjentas 14−15−16−17 ganger

MØNSTER I

str til slutt

gjentas
Midt på ermet

Beg her
(1. p er fra vrangen)

Beg her
(1. p er fra vrangen)

gjentas

MØNSTER II

gjentas

MØNSTER III

Beg her

gjentas

str til slutt

gjentas

MØNSTER IV

Beg her

gjentas

MØNSTER V

Beg her

gjentas

str til slutt

r på retten, vr på vrangen
vr på retten, r på vrangen
sett 3 m på en hjelpep bak arb, str 3 m r, str m fra hjelpep r
str r i m under m på p (patentm)
sett 1 m på en hjelpep bak arb, str 1 m r, str m fra hjelpep r
sett 1 m på en hjelpep foran arb, str 3 m r, str m fra hjelpep r
sett 3 m på en hjelpep bak arb, str 1 m r, str m fra hjelpep r
sett 1 m på en hjelpep foran arb, str 1 m r, str m fra hjelpep r
sett 3 m på en hjelpep foran arb, str 3 m r, str m fra hjelpep r
str 2 m r sm
kast
Ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over
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Garn brukt
i denne oppskriften
MERINO BABYULL er et superwash
behandlet garn av merinoull som passer
flott til babyplagg og finstrikk.

10

2,5-3

28
50 gram = ca 175 meter

MERINO
BABYULL

Garnet passer også ypperlig til kjoler,
jumpere, topper og kardigans til både
voksne og barn. Maskinvask på ull
program med vaskemiddel for ull/silke.
NB! Ikke bruk skyllemiddel på superwashbehandlet garn.

4

•
•
•
•

Ullvugge 40 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

100 % superwash merinoull
Produsert av ITPGroup.no
for Gjestal Garn

Vanlige forkortelser
m=maske • r=rett •
vr=vrang • str=strikk • p=pinne •
omg=omgang •
vr-bord=vrangbord •
glattstr=glattstrikk •
vrangbordstr=vrangbordstrikk •
kantm=kantmaske •
arb=arbeidet •
beg=begynn • sm=sammen •
g=gram
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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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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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