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STØRRELSER 
(1) 2 (3) 4 år 
 
MÅL 
Overvidde:   ca (53) 57 (60) 63 cm  
Hel lengde (målt midt foran): ca (38) 43 (48) 53 cm 
Ermelengde:   ca (20) 23 (26) 28 cm 
 
GARNFORBRUK 
Lys blå nr. 337: (200) 250 (300) 350 g 
 
VEILEDENDE PINNER 
Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 
Heklenål nr 3  
 
TILBEHØR 
Knapper: 4-5 stk 
 
STRIKKEFASTHET 
24 m og 29 omganger glattstrikk = 10 x 10 cm 
 
Legg opp (224) 240 (256) 272 m på rundp 3,5. Strikk glattstrikk 
rundt. Når arbeidet måler (25) 28 (31) 34 cm, felles (56) 60 
(64) 68  m ved å strikke 2 r, 2 r sammen omgangen rundt = 
(168) 180 (192) 204 m. Fortsett rundt i mønster etter diagram 
og strikk ca (5) 6 (7) 8 cm. Slutt som diagrammet viser og fell 1 
m i hver mønsterrapport som pilene viser = (42) 45 (48) 51 m 
felt og (126) 135 (144) 153 m igjen. Del arbeidet inn i for- og 
bakstykke:  
Fell av de første 4 m, strikk (56) 60 (64) 68 m = forstykket, fell 
av 8 m, strikk (26) 29 (31) 34 m = ½ bakstykket, fell av (2) 1 (2) 
1 m = midt bak, strikk (26) 29 (31) 34 m = ½ bakstykket, fell av 
de siste 4 m. Legg arbeidet til side og strikk ermene. 
 
Ermer 
Legg opp (32) 34 (36) 38 m på strømpep 3,5. Strikk glattstrikk 
rundt samtidig som det økes 1 m på hver side av 2 midtm midt 
under ermet ca hver 2,5. cm (8) 9 (10) 11 ganger = (48) 52 (56) 
60 m. Når ermet måler oppgitt eller passe lengde, fell av 8 m 
midt under ermet = (40) 44 (48) 52 m. Legg arb til side og 
strikk det andre ermet likt. 
 
Raglanfelling 
Sett alle delene inn på en rundp i denne rekkefølgen: ½ 
bakstykket, ene ermet, forstykket, andre ermet, ½ bakstykket 
= i alt (188) 206 (222) 243 m. Sett et merke i alle 4 
sammenføyningene = midtmerke for videre raglanfellinger. 
Strikk r fra retten fram til 2 m før første merke, ta 1 m løs av, 
strikk neste m r, trekk den løse m over, strikk de 2 neste m r 
sammen, fell på samme måte ved de 3 neste merkene = 8 m 
felt på p. Strikk vrangt tilbake fra vrangen over alle masker 
unntatt første og siste m som strikkes r på alle p (= kantm). 
Fortsett fram og tilbake med glattstrikk og fell til raglan på 
hver p fra retten i alt (13) 14 (15) 16 raglanfellinger = (30) 32 
(34) 36 m igjen på forstykket. Fell for halsen de midterste (10) 
10 (12) 12 m på forstykket. Strikk hver side for seg:  

Fortsett med raglanfellinger på hver p fra rettsiden samtidig 
som det felles på hver side av halsen på 2. hver p slik (gjelder 
alle størrelser): 2 m 2 ganger og videre 1 m til halsfellingen 
møter raglanfellingen på forstykket. Fell av de resterende 
maskene med r m fra retten eller vr m fra vrangen. 
 
Kant langs splitten bak på knappesiden 
Hekle fra rettsiden en rad fm, snu med 1 lm og hekle 1 rad fm 
fra vrangen.  
Hekle på samme måte langs den andre siden, men på raden 
fra vrangen hekles knapphull ved å hoppe over ca 3 fm og 
hekle 4-5 lm, det hekles ca 3 fm mellom hvert knapphull. Pass 
på at det kommer et knapphull øverst ved halskanten. 
 
Halskant og kant nede på kjolen og ermene 
Hekle fra rettsiden en rad kjedem langs opplegg/avfelling.  
Hekle så fra rettsiden en rad krepsem (= fm som hekles fra 
venstre mot høyre) men stikk nålen ned midt i kjedem. 
Sy sammen under ermene og sy i knappene. 
 
 

 

 


