
32 A HENTESETT  
Baby Silk (80% Baby Alpakka, 20% Silke. 50 g = ca 
133 m) 
Design: Olaug Kleppe 

 



STØRRELSER 
(0-3) 6 (12) måneder 
 
MÅL 
JAKKE 
Overvidde: ca (47) 53 (58) cm  
Hel lengde: ca (23) 27 (31) cm 
Ermelengde: ca (14) 17 (20) cm 
BUKSE 
Benlengde: ca (16) 20 (23) cm 
 
GARNFORBRUK 
JAKKE, BUKSE OG SOKKER 
Rosa nr 339 eller beige nr 324: (200) 250 (300) g 
LUE 
Rosa nr 339 eller natur 301: 50 g til alle størrelser 
 
VEILEDENDE PINNER 
JAKKE, BUKSE, LUE OG SOKKER 
Liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5 
Heklenål nr 3  
TEPPE 
Rundp nr 5 
 
TILBEHØR 
Knapper 3 stk 
 
 
STRIKKEFASTHET 
JAKKE, BUKSE, LUE OG SOKKER 
24 m glattstrikk = 10 cm 
22 rillestrikk = 10 cm 
TEPPE 
18 m rillestrikk = 10 cm 
 
JAKKE 
Bak- og forstykker (strikkes i ett stykke) 
Begynn nederst på bakstykket og legg (52) 58 (64) m 
forholdsvis løst opp på p 3,5. Strikk fram og tilbake rillestrikk 
(alle p strikkes rett). Når arbeidet måler (22) 26 (29) cm felles 
de midterste (16) 18 (20) m av for nakken = (18) 20 (22) m 
igjen på hver side. Strikk hver side ferdig for seg. 
Fortsett med rillestrikk som før. Etter ca 1 cm, sett et merke = 
midt på skulder/hel lengde. Fortsett nedover forstykket. Etter 
ca 1 cm økes 1 m ved halssiden innenfor 1 m hver 4. p (6) 6 (7)   
ganger. Videre hver 2. p (2) 3 (3) ganger = (26) 29 (32) m. 
Fortsett uten øking til forstykket er like langt som bakstykket. 
Fell av med r m. Strikk det andre forstykket på samme måte. 
 
Ermer 
Begynn nederst og legg (28) 30 (32) m forholdsvis løst opp på 
p 3,5. Strikk fram og tilbake rillestrikk og øk 1 m i begynnelsen 
og slutten av p innenfor første og siste m ca hver 2. cm (6) 7 
(8) ganger = (40) 44 (48) m. Fortsett til oppgitt eller passe 
ermelengde. Strikk det andre ermet likt. 
 
Montering: 
Mål ca (9) 10 (11) cm (halv ermevidde øverst) ned til hver side 
fra merket midt på skulderen = ermehull. Fest midt på ermet 
midt på skulderen og sy i ermene kant i kant. 
Sy erme- og sidesømmer kant i kant.  
 
For- og halskant 

Begynn nederst på høyre forstykke og hekle en rad fm opp 
langs forkanten, rundt halsen og ned langs venstre forkant 
(hekle 1 fm i ca hver rille, (1 rille = 2 p r) og i ca hver m over 
nakken). Snu og hekle fra vrangen:  
*3 lm – 1 fm i 1. lm, hopp over 2 fm, 1 fm i neste m*, gjenta 
fra * til *. Det dannes «naturlige» knapphull på denne raden. 
Sy i knappene. 
 
BUKSE 
Begynn øverst i livet og legg opp (100) 108 (116) m på rundp 
3. Strikk rundt 1 r, 1 vr (3,5) 4 (4,5) cm. Strikk 1 omgang r. 
Strikk en hullrad = 1 kast, 2 r sammen omgangen rundt. Strikk 
ytterligere 1 omgang rett. Skift til p 3,5. Sett et merke i 1. m = 
midt bak og i (51.) 55. (59.) m = midt foran. Fortsett fram og 
tilbake med glattstrikk og strikk buksen høyere bak: 
Begynn med m midt bak og strikk 8 m, snu, kast og strikk 15 
m, snu, kast og strikk 7 m mer for hver gang i alt (4) 4 (5) 
ganger i hver side og lag 1 kast for hver gang du snur.  
OBS: Strikk kastene sammen med neste m etter snuingene for 
å unngå hull i arbeidet (r sammen på retten og vridd vr 
sammen på vrangen).  
Fortsett rundt med glattstrikk over alle masker. Når arbeidet 
måler (15) 16 (17) cm fra hullraden midt foran, økes 1 m på 
hver side av midtm både midt foran og midt bak 2. hver 
omgang (3) 3 (4) ganger = (112) 120 (132) m. Strikk 1 omgang 
etter siste øking og del arbeidet inn i to ben:  
Fell av m midt bak, strikk (55) 59 (65) m = ene benet, fell av m 
midt foran, strikk de siste (55) 59 (65) m = andre benet. Strikk 
hvert ben ferdig for seg og fell 1 m på hver side av 2 midtm på 
benets innside 2. hver omgang (3) 3 (4) ganger. Videre ca hver 
cm 8 ganger til alle størrelser = (33) 37 (41) m igjen. Når benet 
måler oppgitt lengde, strikk 1 omgang vr. Fell av med r m. 
Tvinn en snor av dobbelt garn og trekk den gjennom hullraden 
i livet.  
 
LUE med rullekant 
Hodevidde: (30) 33 (37) cm 
Legg opp (72) 80 (88) m på liten rundp eller strømpep 3,5. 
Strikk glattstrikk rundt. Når luen måler (15) 16 (17) cm 
begynner fellingen i toppen:  
Strikk (7) 8 (9) r, 2 r sammen omgangen rundt. Strikk 1 
omgang uten felling. På neste omgang strikkes (6) 7 (8) r, 2 r 
sammen. Fell videre på samme måte 2. hver omgang, det blir 
1 m mindre mellom fellingene for hver gang. Når det står igjen 
24 m til alle størrelser, strikkes 2 r sammen omgangen rundt. 
Strikk 1 omgang rett. Klipp av tråden, trekk den gjennom 
restm og fest den godt. 
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ALPELUE 
Hodevidde: (30) 33 (36) cm 
Legg opp (72) 78 (84) m på liten rundp eller strømpep nr 3. 
Strikk 1 r, 1 vr rundt (3) 3,5 (4) cm. Strikk 1 omgang rett 
samtidig som det økes (24) 26 (28) m jevnt fordelt ved å løfte 
opp tverrtråden mellom hver 3. og 4. m omgangen rundt og 
strikke den vridd r = i alt (96) 104 (112) m. Skift til p 3,5. 
Fortsett rundt med glattstrikk. Strikk (2) 2,5 (3,5) cm, neste 
omgang økes (12) 13 (14) m jevnt fordelt ved å løfte opp 
tverrtråden mellom hver 8. og 9. m og strikke den vridd r = 
(108) 117 (126) m. Strikk (2) 2,5 (3) cm. Her begynner fellingen 
i toppen:  
Strikk (10) 11 (12) r, 2 r sammen omgangen rundt = 9 m felt og 
(99) 108 (117) m igjen. Strikk 1 omgang uten felling. Neste 
omgang strikkes (9) 10 (11) r, 2 r sammen. Fell videre på 
samme måte 2. hver omgang, det blir 1 m mindre mellom 
fellingene for hver gang. Når det står igjen 18 m, klipp av 
tråden, trekk den gjennom restm og fest den godt. 
 
SOKKER 
Legg opp (30) 34 (38) m på strømpep 3. Strikk 1 r, 1 vr rundt 
(7) 8 (9) cm. Resten av sokken strikkes fram og tilbake i 
rillestrikk. Skift til p 3,5. Strikk (4) 4 (6) p. Sett de første og siste 
(12) 13 (14) m på en tråd. Fortsett over de midterste (6) 8 (10) 
m og strikk (4) 4,5 (5,5) cm. Sett alle m inn på samme p igjen 
og strikk opp (8) 9 (12) m langs hver side av midtfeltet = (46) 
52 (62) m. Strikk over alle m (2,5) 3 (3,5) cm. Fell av de første 
og siste (20) 22 (26) m = (6) 8 (10) m igjen til såle. Strikk (6) 7 
(7,5) cm over disse. Strikk ytterligere (2) 2 (4) p samtidig som 
det felles 1 m i begynnelsen av hver p. Fell av restm. Sy 
sammen sokken.  


