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Finnes det egentlig en årstid hvor det 
ikke passer å bruke ull?

Dette heftet er en hyllest til den norske 
ulla og dens fantastiske egenskaper 
og bruksområder. Oppskriftene er 
inspirert av det tidløse og klassiske. 
Noen av plaggene passer best utenpå, 
andre kan brukes både under og over 
andre plagg - og alle oppskriftene i 
heftet kan kombineres til antrekk for 
hverdag og fest. 
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Norsk ull
Heftet «Små gull i norsk ull» er naturligvis en hyllest til alt det spennende og fine norske 
garnet vi har. I tillegg til ullgarn av sau har vi det meste annet; mohair, merino og alpakka, 
som også er brukt i dette heftet selv om utgangspunktet er klassisk kardegarn. Det er 
også et prosjekt for å vise hvor allsidig garn er ved at det kan brukes utover sin foreslåtte 
strikkefasthet.

En av de gode egenskapene til spesielt kardegarn, som Ask og Finull fra Hillesvåg og 
Rauma, er nemlig at bruksområdet er så stort, garnet har godt hold selv når det strikkes 
svært løst, og blir veldig slitesterkt når det strikkes fast. Denne egenskapen er utnyttet 
til det fulle i dette heftet, hvor strømper og votter strikkes på tynne pinner for god 
slitestyrke, og de større plaggene blir luftige og lette men fortsatt med god hold. 
 
Nedenfor finner du en tabell med utgangspunktet for oppskriftene. Tilhørende 
egenskaper er basert på Ask/Finull.
For eksempel vil Leine Merino sitt 2-trådsgarn gi et mer kompakt resultat, og Telespinns 
Symre vil være løsere. Men treffer du strikkefastheten passer plagget, det får bare litt 
andre egenskaper. 

Pinnestørrelse Glattstrikk 2r/2vr Egenskap

2 mm 28 32 Kompakt

2,5 mm 26 30 Litt kompakt

3 mm 24 28 Passe

3,5 mm 22 24 Litt løst

Strikkefasthetstabell Hillesvåg Ask/Rauma Finull

Skal du bytte garn til andre typer må dette tas hensyn til. Følgende punktliste handler 
om hvilken strikkefasthet du kan se etter i alternativt garn til foreslått egenskap til 
oppskriftene i dette heftet. Selv om garnet har en annen strikkefasthet må du bruke 
pinner som gir deg den samme fastheten som oppgitt i oppskriften.

• Til strømpene bør du velge noe som normalt strikkes med strikkefastet 24/10 rundt 
pinne 3, g jerne med litt nylonforsterkning på de større størrelsene.

• Votter bør ikke strikkes løst. Se etter garn som har ca 23-25/10 på pinne 3.

• Luer kan være luftige eller faste, litt avhengig av bruksområdet og hvor du bor. 24/10 
på pinne 3 er fint å sikte på, 22/10-ish gir en fastere lue og 26/10 en luftigere.

• Jakken skal ha mye luft i seg på grunn av ribbestrikken, det er synd å ødelegge denne 
egenskapen med for fast strikk, så se etter garn som ligger rundt 24/10 på pinne 3. 
Eller bruk garn som alpakka, som g jerne er litt løst i seg selv, rundt 22/10 på pinne 3,5.

• Vesten kan godt være litt løst strikket, med tanke på at det skal ligge luft inni og 
varme. Se på garn som anbefaler 26-28 på pinne 2,5-3.

• Undershortsen er greit om har litt hold, se på garn som foreslår 21-23 på pinne 3,5 i 
strikkefasthet normalt.

• Seleshortsen og -skjørtet kan strikkes i garn som har 22-24 i strikkefasthet på 
pinne 3-3,5. Husk at plaggene vil bli tyngre og henge en del hvis du går bort fra lett, 
ubehandlet ullgarn. 

Husk å bruke den pinnen du trenger for å treffe strikkefastheten som er oppgitt i 
oppskriften (ikke nødvendigvis den som stemmer med banderolen på garnet, eller 
pinnestørrelsen oppgitt i oppskriften).

Garnforslag
Strikkefasthet ca 22-26 masker / 10 cm
Sport Weight

Rauma Finull, 175 m / 50 g
Rauma 2tr gammelserie, 160 m / 50 g
Hillesvåg Ask, 315 m / 100 g
Hillesvåg Vilje, 375 m / 100 g
Hillesvåg Sølje, 350 m / 100 g
Leine Merino Lebrasa 2tr, 175 m / 50 g
Lykkesau 2tr, 270 m / 100 g
Telespinn Symre, 150 m / 50 g
Ystabø Gull Arvesølv, 315 m / 100 g
Lofoten Wool 2 tr, 315 m / 100 g
Kløfsrudfellen Ullagarn, 200 m / 100 g
Selbu Spinneri Krus, 310 m / 100 g
Sandnes Tove, 160 m / 50 g

Se etter flere spennede garntyper på strikkemarkeder og gårdsbutikker!
Mange dyktige fargere benytter norsk ull til både plantefarging og syrefarger.
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Jonettelue
Størrelser:

0-1 m (3-6 m) 6-9 m (1-2 år) 3-4 år (5-6 år) 7-8 år

Omkrets:
ca 29 (31) 34 (37) 40 (43) 46 cm 

Passer en hodeomkrets ca 6-10 cm større enn luen

Strikkefasthet:
28 m/10 cm lett strakt ribbestrikk 2r/2vr

24 m/10 cm glattstrikk

Pinner:
3 mm 40 cm + settpinner

Garn:
175 m/50 g

ca 20 (24) 28 (32) 36 (40) 44 g 
(inkl. oppbrett)

En varm og god ribbestrikket helt vanlig lue.
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Sygni Seleskjørt 
& Lauritz Seleshorts

Størrelser:
0-1 m (3-6 m) 6-9 m (1-2 år) 3-4 år (5-6 år) 7-8 år

Omkrets:
Midje ca 35 (40) 43 (48) 52 (57) 62 cm
Hofte ca 63 (71) 76 (85) 93 (101) 110 cm

Strikkefasthet:
26 m/10 cm glattstrikk på p 2,5
22 m/10 cm glattstrikk på p 3,5

Pinner:
Sygni seleskjørt: 2,5 mm 40/60 cm + settpinner

3 mm 60/80 cm
3,5 mm 60/80 cm

Lauritz seleshorts: 2,5 mm 40/60 cm + settpinner
3 mm settpinner

3,5 mm 40+60/80 cm

Garn:
175 m/50 g

 Sygni seleskjørt: 2 (2) 3 (3) 4 (5) 5 nøster
Lauritz Seleshorts: 2 (3) 4 (4) 4 (5) 6 nøster

Annet:
4 store knapper + evt 1 seleklips

Klassisk fin med seleshorts eller -skjørt. Samme grunnoppskrift  
med fint og tykt belegg rundt magen og seler, på ballongbukse eller svingskjørt.

Selene og belegget strikkes rundt og kan strikkes med mønsterborder for litt ekstra pynt.
Midjen utvider seg litt når du strikker den sammen. Oppskriften er uten knapphull.
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Alettakyse
Størrelser:

1-3 m (6-18 m) 2-3 år (4-5 år) 6-8 år

Strikkefasthet: 
26 m/10 cm lett strakt ribbestrikk 2r/2vr

23 m/10 cm glattstrikk 

Pinner: 
3,25 mm rundpinne 

(2 rundpinner hvis du ikke bruker Magic Loop)

Garn:
160 m/50 g

1 (1) 1 (1) 2 nøster

Annet:
1 knapp

Fleksibel kyse med spennende teknikker.
Luen legges opp med dobbelt opplegg i nakken, strikkes fremover og avsluttes med noen  

forkortede pinner for å dekke pannen godt. Icordkanten rundt halsen og ansiktet  
strikkes på til sist, og trekker luen sammen og på plass rundt ansiktet.
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Edvintrøye
Størrelser:

0-1 m (3-6 m) 6-9 m (1-2 år) 3-4 år (5-6 år) 7-8 år

Omkrets:
ca 37 (40) 46 (51) 57 (63) 69 cm 

Vesten er veldig fleksibel

Strikkefasthet:
28 m/10 cm lett strakt ribbestrikk 2r/2vr

24 m/10 cm glattstrikk

Pinner:
3 mm 40/60 cm + settpinner

Garn:
175 m/50 g

1 (1) 1 (2) 2 (3) 3 nøster

Annet:
2 (2) 3 (4) 4 (4) 4 knapper

En varm og god ribbestrikket vest har vært et basisplagg i barnegarderoben  
i generasjoner, og med icordkanter får du en ekstra lekker finish. 
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Eilertjakke
 Størrelser:

0-1 m (3-6 m) 6-9 m (1-2 år) 3-4 år (5-6 år) 7-8 år

Overvidde:
ca 40 (43) 50 (53) 60 (67) 73 cm

Jakken er smal og legger seg tett rundt kroppen på grunn av ribbestrikken. 
Gå eventuelt en størrelse opp på masketallet men behold cmmålene hvis du ønsker en løsere jakke.

Strikkefasthet:
24 m/10 cm lett strakt ribbestrikk 2r/2vr p 3,5

22 m/10 cm glattstrikk p 3,5

Pinner:
3 mm 100 cm + settpinner

3,5 mm 60/80 cm + settpinner

Garn:
315 m/ 100 g

1 (1) 1 (2) 2 (2) 3 hesper
Bruk et hvilket som helst garn som gir deg riktig strikkefasthet og den tettheten i plagget du ønsker. 

Garnet brukt på modellene gir en litt løs struktur. 

En smal ribbestrikket jakke med snerten icordkant. Den jakka som passer til alt. 
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Magdelishorts
Størrelser:

0-1 m (3-6 m) 6-9 m (1-2 år) 3-4 år (5-6 år) 7-8 år

Hofteomkrets:
ca 37 (40) 46 (51) 57 (63) 69 cm

Shortsen er veldig fleksibel, målene på barnet kan gjerne være omkring 4-8 cm større.

Strikkefasthet:
28 m/10 cm lett strakt ribbestrikk 2r/2vr p 3

24 m/10 cm glattstrikk p 3

Pinner:
2,5 mm 40/60 cm

3 mm 40/60 cm + settpinner

Garn:
175 m/50 g

1 (2) 2 (2) 2 (2) 3 nøster

Annet:
Elastikk/snor til livet
Ev. knapper til pynt

En varm og god ribbestrikket shorts, perfekt til skidagen, som mamelukk  
under kjoler og yttertøy, enkelt barnehageantrekk, og som sperrelag for tøybleier.
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Osvaldstrømper
Skostørrelse:

(17-18) 19-20 (21-22) 23-25 (26-28) 29-31 (32-34) 
Prioriter skostørrelse fremfor alder

Størrelser ca alder:
(6 m) 9-12 m (1-2 år) 2-3 år (3-4 år) 5-6 år (7-10 år) 

Strikkefasthet: 
ca 30/10 cm lett strakt ribbestrikk 2r/2vr

26 m/10 cm glattstrikk

Pinner: 
2,5 mm settpinner

Garn:
160 m/50 g

(1) 1 (1) 2 (2) 2 (2) nøster

Lange tøffe strømper med hull til knyting eller strikk øverst
Timeglasshæl med german short rows-teknikk.

Strømpene er smale for å sitte godt rundt bena. 
Vurder å gå opp i størrelse på masketall hvis barnet har kraftige legger.
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Guldbrandvotter
Størrelser:

0-1 m (3-6 m) 6-9 m (1-2 år) 3-4 år (5-6 år) 7-8 år

Omkrets hånd:
ca 15 (16) 16,5 (14,5) 15 (16) 17 cm

De tre minste strl er uten tommel

Strikkefasthet:
28 m/10 cm lett strakt ribbestrikk 2r/2vr p 3 

24 m/10 cm glattstrikk p 3

Pinner:
2,5 mm settpinner 

3 mm settpinner

Garn:
375 m/50 g

ca 12 (15) 18 (21) 24 (26) 28 g

Like fine på fjellet som i byen. Gode og varme,  
med struktur som g jør at de sitter godt rundt hånda.
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Modellene i heftet

Sandnes Tove: 1035 Lys gråmelert

Strl: 1-2 år

Magdelishorts side 35

Rauma Finull: 404 Gråmelert

Strl: 5-6 år

Lykkesau 2tr: Burgunder

Strl: 3-4 år

Rauma Finull: 489 Mosegrønn

Strl: 5-6 år

Hillesvåg Ask: Plantefarget av Tå Tua

Strl: 3-4 år 

Hillesvåg Vilje: Håndfarget av NinaPetrina

Strl: 3-6 mnd 

Telespinn Symre: Naturhvit

Strl: 3-4 år

Hillesvåg Ask: 6057 Hvit, Plantefarget 

fra Flokeriet. Strl: 5-6 år

Alpakka Hommeland: Mørk rosa utgått

Strl: 3-4 år

Rauma Finull: Knitography plantefarget

Strl: 2-3 år

Alettakyse side 23

Sandnes Tove: 1035 Lys gråmelert

Strl: 2-3 år

Ystabø Gull Arvesølv: Rød salsa 2

Strl: 6-18 mnd

Rauma Finull: 4095 Lys Gul 

Knitography plantefarget. Strl: 3-4 år

Sygni Seleskjørt side 19 Lauritz Seleshorts side 19

Eilertjakke side 31Jonettelue side 15 Edvintrøye side 27

Osvaldstrømper side 39

Lofoten Wool 2tr: Snykvit

Strl: 5-6 år 

Leine Merino Lebrasa 2tr: Natur

Strl: 3-4 år

Guldbrandvotter side 43
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