
32 H Hel dress og lue 
Mirasol (100% alpakka), nøster á 50 g = 125 m 

Design: Kari Haugen 
Oppskrift: Anne-Kirsti Espenes 

 



STØRRELSER 
(6) 12 (24) 36 (48) måneder 
 
MÅL 
Overvidde: ca (53) 57 (60) 64 (67) cm 
Hel lengde: ca (60) 65 (71) 77 (83) cm 
Ermelengde: ca (17) 20 (23) 26 (29) cm 
 
GARNFORBRUK 
Brun nr. 2004 eller rosa nr. 2041: (300) 350 (350) 400 g 
 
Kan også strikkes i Sterk 
 
VEILEDENDE PINNER 
Liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5. 
 
TILBEHØR 
W9 15 mm knapper, (6) 7 (7) 8 (8) stk 
 
STRIKKEFASTHET 
28 m og 32 p ribbestrikk (lett utstrekt) = 10 x 10 cm 
 
DRESS  
(Plagget strikkes ovenfra og ned. Kantm strikkes r på hver p 
hele veien) 
Bakstykke 
Legg opp (77) 82 (87) 92 (97) m på p nr 3,5. Strikk ribbestrikk 
slik: 
1. p (retten): Kantm, 1 r, *3 vr, 2 r*, gjenta *-* og avslutt med 
3 vr, 1 r, kantm. 
2. p (vrangen): Strikk r over r og vr over vr. 
Gjenta disse 2 p. 
Strikk til arbeidet måler (10) 11 (11,5) 12 (13) cm og fell på 
siste p begge kantm = (75) 80 (85) 90 (95) m. 
 
Venstre forstykke: 
Legg opp (24) 25 (27) 28 (30) m på p nr 3,5 og strikk ribbestrikk 
slik: 1. p (retten): Kantm, 1 r, *3 vr, 2 r*, gjenta *-* og avslutt 
med (2 vr) 3 vr (3 vr, 2 r) 1 vr (3 vr). 
2. p (vrangen): Strikk rett over rett og vr over vr. 
Gjenta disse 2 p til arbeidet måler ca (1) 1 (1,5) 2 (2,5) cm og 
neste p er en p fra vrangen. Legg opp 1 m i begynnelsen av p, 
strikk ut p. Strikk 1 p uten å øke. Neste p skal det igjen i 
begynnelsen av p legges opp 1 m. Strikk deretter 1 p uten å 
øke. Fortsett å øke slik mot halsen 2. hver p: 1 m 1 gang til, 2 
m (2) 2 (2) 1 (1) gang(er), 3 m (0) 0 (0) 1 (1) gang og (4) 5 (6) 6 
(7) m 1 gang. Det skal nå være (35) 37 (40) 42 (45) m. Nye m 
tas etterhvert med i mønsteret (2 r, 3 vr). Fortsett uten å øke 
til forstykket er like langt som bakstykket og fell på siste p 
kantm = (34) 36 (39) 41 (44) m. 
 
Høyre forstykke 
Strikkes som venstre men speilvendt: 
(1. p (retten): (2 vr) 3 vr (2 r, 3 vr) 1 vr (3 vr) *2 r, 3 vr*, gjenta 
*-* og avslutt med 1 kantm 
2. p (vrangen): Strikk rett over rett og vr over vr) 
  
Sammenstrikking for- og bakstykke: Sett forstykke + 
bakstykke + forstykke inn på samme rundp = (143) 152 (163) 
172 (183) m. Strikk 2 r, 3 vr fram og tilbake over alle m til 
arbeidet måler (34) 37 (40) 43 (46) cm. Legg opp (7) 8 (7) 8 (7) 
m i slutten på neste p (midt foran) = (150) 160 (170) 180 (190) 
m og strikk videre rundt. De nye m tas med i mønsteret. Sett 

et merke i (3) 2 (3) 2 (3)  m midt foran og midt bak = midtm. 
Når det er strikket 2 cm rundt, skal det økes: Øk 1 m på hver 
side av de (3) 2 (3) 2 (3) midtm = 4 m økt i løpet av 1 omgang. 
Nye m tas med i mønsteret (2 r, 3 vr). Gjenta økingene 2. hver 
omgang til det i alt er økt (3) 4 (5) 6 (7) ganger = (162) 176 
(190) 204 (218) m. Strikk 1 omgang uten å øke. Del så arbeidet 
midt foran og midt bak = (81) 88 (95) 102 (109) m til hvert 
ben. 
Strikk hvert ben for seg slik: Fell 2 m på innsiden av benet hver 
1. cm (8) 5 (14) 13 (16) ganger og deretter hver 1,5. cm (5) 9 
(4) 6 (6) ganger. NB: I størrelser (24) 36 måneder skal det 
felles kun 1 m siste gang. Det skal nå være (55) 60 (60) 65 (65) 
m. Strikk til benet måler (18) 20 (22) 24 (27) cm. Strikk 2 vr 
sammen i hvert felt med 3 vr = (44) 48 (48) 52 (52) cm. 
Bytt til p nr 3. Strikk 4 cm 2 r, 2 vr. Fell av og strikk det andre 
benet likt. 
 
Ermer 
Legg opp (40) 44 (44) 48 (48) m på strømpep nr 3. Strikk 2 r, 2 
vr 4 cm. Bytt til p nr 3,5 og øk på denne måten: *2 r, 1 vr, løft 
tråden mellom 2 m vridd over på p og strikk 1 vr, 1 vr*, gjenta 
*-* ut omgangen = (50) 55 (55) 60 (60) m. Strikk videre 2 r, 3 
vr. Øk 2 m midt under ermet hver (4.) 5. (3.) 5. (4.) cm (3) 3 (5) 
4 (6) ganger = (56) 61 (65) 68 (72) m. Strikk til ermet måler 
(17) 20 (23) 26 (29) cm. Fell av. Strikk det andre ermet likt. 
 
Sy skuldersømmene. 
 
Halskant 
Strikk opp fra retten ca 14 m pr 5 cm langs halsen på p nr 3. 
Masketallet skal være delelig med 4 + 2, slik at p kan begynne 
og slutte med 2 r. Strikk (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm 2 r, 2 vr. Fell 
av.  
Venstre forkant jente/høyre forkant gutt 
Strikk opp fra retten ca. 14 m pr 5 cm med p nr 3 langs kanten 
foran og strikk 2 r, 2 vr ca 3 cm (like langt som de 7-8 m som 
ble lagt opp midt foran). Fell av. 
Høyre forkant jente/venstre forkant gutt 
Strikkes som den første kanten men midtveis skal det lages (6) 
7 (7) 8 (8) knapphull. Disse lages slik: strikk 2 r sammen, lag et 
dobbelt kast, 2 vr sammen. Neste p strikkes det doble kastet 
som 1 r + 1 vr. Det øverste knapphullet lages rett ut for 
halskanten, det nederste ca 2 cm fra kanten. 
 
Legg stolpen med knapphull oppå den andre stolpen og sy fast 
nederst. Sy knapper i dressen. 
Sy i ermene. Pass på at midten av ermet møter 
skuldersømmen. 
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LUE  
Legg opp (90) 100 (110) 120 (130) m på nr 3,5. Strikk rundt 2 r, 
3 vr til arbeidet måler (15) 17 (19) 20 (22) cm. Fell av og sy 
sammen i toppen. 
«Ører»  
Mål i siden ca (3) 3 (3,5) 4 (4) cm inn på arbeidet på toppen av 
luen og (3) 3 (3,5) 4 (4) cm ned på siden. Sy ned med 
tråklesting. Rynk sammen og sy attersting fram og tilbake.  


