
Design: Bente Presterud Røvik 

Størrelser: 1 (3) 6 (9) mnd. 
 
Mål:  
Overvidde 46 (48) 50 (52) cm  
hel kjolelengde 40 (42) 44 (46) cm  
hel bukselengde 50 (55) 60 (65) cm  
benlengde 17 (18) 19 (20) cm.  
 
GARNALTERNATIV:  
Viking pure Milk fiber (100% ren melkefiber), nøster à 50 gr. 
Viking Baby Ull (100% merino ull), nøster à 50 gr.  
 
Garnforbruk kjole:  
150 (150) 200 (200) g naturhvit nr 902 
50 g beige nr. 907 (evt en rest) 
+ en rest av lys rosa nr 966 
Garnforbruk bukse:  
200 (200) 250 (250) g naturhvit nr 902 
50 g beige nr 907 (evt en rest) 
+ en rest av lys blå nr 920 
Garnforbruk teppe: 
300 (450) g naturhvitt nr 902 
 
Veiledende pinner: Rundp og liten rundp nr 2 og 2½. Strømpep 
nr 2 og 2½ til buksen. 
Evt heklenål 2 mm (til broderier). 
Tilbehør til kjole eller bukse: 4 små hjerteknapper levert av 
Perlehuset. Art nr: K724 (lys rosa eller lys blå) 
 
NB! Strikkefastheten er satt til fastere enn normalt for denne 
garntypen for å få et stødigere plagg til denne type fasong. 
Strikkefasthet: 30 m glattstrikk på p nr 2½ = 10 cm i bredden. 
Strikk prøve. Strikkefastheten må stemme. Bytt eventuelt til 
tykkere eller tynnere pinner.   
 
Rillestrikk (frem og tilbake på p): 1 rille = 2 p r.  
Rillestrikk (rundt på p): 1 rille = 1 omg rett, 1 omg vrangt. 
Knappehull: Fell av 2 m. Øk 2 m over de felte m på neste p. 
 
OBS! Les gjennom hele oppskriften før du begynner. 
 
KJOLE 
Livet strikkes først, deretter plukkes det opp m langs livets 
nederkant til skjørtet, som strikkes nedover.  
Liv: Legg opp 138 (144) 150 (156) m på p nr 2½ med naturhvitt, 
og sett et merke i hver side med 69 (72) 75 (78) m til både 
forstykket og ryggen. Strikk glattstrikk videre. Når arb måler ca 3 
cm, felles 8 m i hver side (= 4 m på hver side av merket) til 
ermehull. Strikk hver del ferdig for seg. 
Ryggen: = 61 (64) 67 (70) m.  
Fell videre til ermehull på hver 2.p slik: 2 m 1 gang, 1 m 2 ganger 
= 53 (56) 59 (62) m. Strikk videre rett opp til arb måler 11 (11) 
12 (12) cm. Fell 19 (22) 25 (26) m midt bak til hals. Hver side 
strikkes ferdig for seg. Fell videre til hals på hver 2.p slik: 2 m 1 
gang, 1 m 1 gang = 14 (14) 14 (15) m igjen til skulder. Når arb 
måler 13 (13) 14 (14) cm, strikkes det 3 riller (se forklaring 
over). Fell av. 

Forstykket: = 61 (64) 67 (70) m.  
Fell videre til ermehull som på ryggen. Når arb måler 8 (8) 9 (9) 
felles 11 (14) 17 (18) m midt foran til hals. Hver side strikkes 
ferdig for seg. Fell videre til hals på hver 2.p slik: 3 m 1 gang, 2 
m 1 gang, 1 m 2 ganger = 14 (14) 14 (15) m igjen til skulder. Når 
arb måler 13 (13) 14 (14) cm strikkes 1 rille. Strikk i alt 3 riller 
men på 3. p felles det til 2 knappehull (se forklaring i beg av 
oppskriften) innenfor 2 m i hver side. Fell av. 
Skjørt: Plukk eller strikk opp 138 (144) 150 (156) m med 
naturhvitt og p nr 2½ langs nederkanten av livet. Strikk 
glattstrikk, og øk samtidig jevnt fordelt til 232 (244) 252 (264) m 
på 1.omg. Strikk rundt i glattstrikk til skjørtet måler ca 26 (29) 31 
(34) cm. Fell jevnt fordelt til 180 (188) 196 (202) m. Bytt til 
beige og p nr 2. Strikk 3 riller (se forklaring). Fell av. 
Rillekanter rundt ermehull: Plukk eller strikk opp 60 (60) 66 
(66) m på p nr 2 med naturhvitt langs det ene ermehullet og 
rillekantene på skuldrene. Strikk 3 riller (se forklaring for riller) 
frem og tilbake på p, fell samtidig 2 m på hver p jevnt fordelt i 
den krappe delen av ermehullsbuen (underermet). Fordel slik at 
det ikke felles på samme steder hver gang. Dette gjøres slik at 
rillekanten ikke bølger seg under ermet. Fell av.  
Rillekant rundt hals: Plukk eller strikk opp 34 (36) 38 (40) m 
på p nr 2 med naturhvitt langs halskanten og rillekantene på 
skuldrene. Strikk 3 riller og fell ved hver bue m som til 
ermehullene. 
Broderier: Broder (eller hekle) kanter av beige maskesting rundt 
ermehullene (i overgangene mellom glattstrikk og riller). Det 
samme gjøres ved halsringningen, og nederst på livet (i overgang 
mellom liv og skjørt). Broder hjertemotivet (se tegning lenger 
nede i oppskriften) midt på forstykket, maskestingene kan evt 
hekles.  
Montering: Fest løse tråder på vrangen. Sy i hjerteknapper. 
 
BUKSE 
Livet strikkes først, deretter plukkes det opp m langs livets 
nederkant til buksen, som strikkes nedover.  
Liv: Strikk som til kjole. 
Bukse: Plukk eller strikk opp 138 (144) 150 (156) m med 
naturhvitt og rundp nr 2½ langs nederkanten av livet. Strikk 1 
omg glattstrikk, og øk samtidig jevnt fordelt til 234 (246) 254 
(266) m. Sett et merke i hver side med 117 (123) 127 (133) m til 
både forstykket og ryggen. Sett samtidig et merke i midterst m 
foran og midt bak. Strikk buksen høyere bak slik: Beg ved 
merket midt bak, strikk 11 m, snu, strikk 21 m tilbake. Fortsett 
slik med 10 m mer for hver snuing i alt 12 ganger (= 6 ganger til 
hver side). Strikk glattstrikk over alle m til arb måler ca 14-18-
21-24 cm. Øk videre 1 m på hver side av midtmasken midt foran 
og midt bak slik: 6 (7) 7 (8) ganger på hver 2.omg, 6 (8) 8 (10) 
ganger på hver omg, = 48 (60) 60 (72) økte masker, og totalt 282 
(306) 314 (338) m i omg. Del arb midt foran og bak med 141 
(153) 157 (169) m til hvert bein. Hvert bein strikkes ferdig for seg.  
Bein: Strikk glattstrikk, og legg samtidig opp 8 m mot innsiden av 
beinet på 1.omg, = 149 (161) 165 (177) m. Når beinet måler 16 
(17) 18 (19) felles 47 (51) 51 (55) m jevnt fordelt. Gjenta fellingen 
på neste omg = 55 (59) 63 (67) m igjen i omg. Bytt til beige og p 
nr 2. Strikk 3 riller (se forkaring til rillestrikk). Fell av. 
Rillekanter og broderier: Som til kjole. 
Montering: Sy sammen i skrittet. Fest alle løse tråder pent på 
vrangen. Sy i hjerteknapper 
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TEPPE  (2 størrelser) 
 
Mål: Teppe inkludert heklekant måler ca. 65 x 80 cm, evt (90 x 
90 cm), midtmotivet måler ca 15 cm i diameter. 
 
Veiledende pinner: Rundp nr 2½. 
Heklenål 2 mm. 
 
Strikkefasthet: 28 m perlestrikk på p nr 2½ = 10 cm i bredden. 
Heklefasthet: Midtrosett = ca 9 cm i diameter. 
Strikk/hekle prøve. Fastheten må stemme for at arbeidet skal 
få mål som oppgitt i oppskriften. Bytt eventuelt til 
tykkere/grovere eller tynnere/finere pinner/nål.  
 
Perlestrikk:  
1.p: *1 rett, 1 vrangt*, gjenta pinnen ut. 
2.p: rett over vrangt og vrangt over rett. 
Gjenta 2. pinne videre. 
 
Blad: På alle dobbelstaver utelates siste gjennomtrekk: 1 
dobbelstav i 1.m, 2 dobbelstaver i neste m, 1 dobbelstav i neste 
m, kast på nålen, trekk tråden gjennom 3 løkker, kast, trekk 
tråden gjennom resterende 2 løkker.  
OBS! Les gjennom hele oppskriften før du begynner. 
 
TEPPE 
Legg opp 176 (246) m. Strikk perlestrikk (se forklaring ovenfor) 
fram og tilbake på p til arb måler 78 (88) cm. Fell av med vrangt 
over rett og rett over vrangt. 
Kant: Hekle en kant rundt hele teppet slik:  
1.omg: Fest tråden med 1 kjm i teppekanten. Hekle 1 fastmaske i 
hver m, men i hvert hjørne hekles slik: 1 fastmaske + 2 luftmaske 
+ 1 fastmaske. Avslutt med 1 kjedemaske i 1.fastmaske. 
2.omg: *4 luftmaske, 1 stav i den 1. av disse 4 luftmaskene, hopp 
over 2 m, 1 kjedemaske i neste m*, (= 1 ”blad”), gjenta *-*, og 
avpass (hopp ev over 1 m mer/mindre) slik at det blir et blad midt 
i hvert hjørne.  
 
Hekleforklaringer videre: 
Lm=luftmaske, st=stav, kjm=kjedemaske, lm-
bue=luftmaskebue, dst=dobbelstav.   
 
Midtrosett: Hekle en rosett slik: 
Sett 8 luftmasker i ring med 1 kjedemaske. 
1.omg: 3 lm (= 1 st + 1 lm), *1 st i ringen, 1 lm*, gjenta *-* 11 
ganger, avslutt med 1 kjm i 2.lm først på omg. 
2.omg: 2 lm (= 1 st), *2 st i 1. lm-bue, 1 st i neste st*, gjenta *-*, 
avslutt med 2 st i 1. lm-bue, 1 kjm i 2. lm først på omg = 36 st. 
3.omg: *Blad (se forklaring over), men på 1. blad erstattes 1.dst 
med 3 lm), 4 lm*, gjenta *-*, avslutt med 1 kjm i toppen av 1. 
blad = 12 blader. 
4.omg: 1 kjm i 1. lm-bue, 3 lm (= 1 st), 4 st i lm-buen, deretter 5 
st i hver lm-bue på forrige omg. Avslutt med 1 kjm i 3. lm = 60 
st. 
5.omg: *5 lm, 1 st i den 1. av disse 5 lm, hopp over 2 st, 1 km i 
neste st*, (= 1 ”blad”), gjenta *-* = 20 blader. 
 
1.sirkel: Hekle en sirkel slik: 
Sett 111 lm i ring med 1 kjm.  
1.omg: 1 fm i hver fm, avslutt med 1 kjm i 1.fm. 
2.omg: Som 5.omg på Midtrosetten = 37 blader. 

2.sirkel: Hekle en sirkel slik: 
Sett 159 lm i ring med 1 kjm. 
1. + 2.omg: Som på 1.sirkel = 53 blader. 
 
 
Montering: Fest tråder. Legg heklemotivene midt på teppet, 
rosetten innerst, med de to sirklene utenpå. Sy dem fast slik at 
bladene langs ytterkantene av motivene ligger løst. 
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