
Leine baby – lue, jakke og sokker i rillestrikk 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 

 
Størrelser: Nyfødt(3 mnd) 
Garn: 1-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 100 gram hvitt, 
50 gram farget  
Pinne: To korte pinner nr 3 og 
rundpinne nr 3. Evt. også 
lange pinner nr 3 og heklenål 
nr 3 
Tilbehør: 5 knapper 
 
Overvidde: 21(25) cm 
Lengde: 25(28) cm 
Ermelengde: 14,5(17) cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm = 
22 m x 48 p (rettstrikk i hvitt 
garn før vask) 
 
Leine Merino egner seg godt til 
babytøy, det er mykt, kløfritt og reflekterer varmen godt. Gi plaggene en forsiktig vask før bruk. 
 
Vi har tilpasset dette tradisjonelle settet til Leine merino 1-tråds garn, og brukt håndfarget Leine 
Merinogarn som pynt. Rillestrikk får du ved å strikke bare rette masker på begge sider av arbeidet. 
To pinner blir til en rille/omgang.  
 
Lue 
Legg opp 28(30) masker på pinner nr. 3. Strikk 2 pinner rett. Så strikker du videre slik: 

1. *1 kast, strikk 26(28) masker, to sammen, snu og strikk rett tilbake* 12(15) g 
2. *2 sammen, strikk 26(28) m, 1 kast, strikk rett tilbake* 12(15) g 
3. Som 1., 8(10) g 
4. Som 2., 8(10) g 
5. Som 1., 12(15) g 
6. Som 2., 12(15) g 

Fell av. 
 
Ta opp masker langs hele kanten nede på luen med farget garn. Ta opp 16(20) masker på hver 
side av øreklaffen, og 10(13) masker på hver side av flippen foran, til sammen 84(96) masker. 
Strikk rett to pinner. Begynn å felle av. Når du kommer til den midterste masken på øreklaffen 
strikker du en snor på følgende måte: Legg ut 45 masker. Fell av de samme 45 maskene. Fortsett 
å felle av, og strikk en make snor på den andre øreklaffen. I stedet for å legge ut og felle av, kan 
du bruke heklenålen, hekle 45 luftmasker og hekle tilbake med kjedemasker – det blir akkurat det 
samme. Avslutt der du begynte - midt bak. 
 
Sy luen sammen bak og i toppen og fest løse tråder. 
 
 
Jakke 
Legg opp 56(63) masker på pinner nr. 3. Bruk rundpinne, eller lange pinner hvis du foretrekker det. 
Strikk rettstrikk (rillestrikk) fram og tilbake. Fasongen på denne jakken formes ved at man ikke hele 
tiden strikker alle maskene på pinnen, men snur og strikker tilbake på 2 punkter regelmessig. 
1. omgang: Strikk rett fram og tilbake 



2. omgang: Strikk 48(54) masker, snu og strikk tilbake 
3. omgang: Strikk 40(45) masker, snu og strikk tilbake 
 
Gjenta disse 6 pinnene til du har 25(30) riller (50(60) p) på det bredeste. Strikk 32(36) masker, 
sette dem inn på en hjelpepinne og legg opp 32(36) m til erme. 
 
Fortsett å strikke fram og tilbake som beskrevet over. Mansjett på ermet får du ved at du snur 8(9) 
masker fra nederkanten hver tredje rille/omgang. Strikk til du har 36(42) riller på det bredeste. Fell 
32(36) masker nederst på ermet, og strikk ut pinnen. 
 
Strikk tilbake, og ta samtidig opp maskene fra hjelpepinnen. Strikk fram og tilbake som før inntil det 
er 50(60) omganger på bakstykket. Sett 32 masker inn på hjelpepinnen igjen, og strikk det andre 
ermet på samme måte som det første. Deretter plukker du opp maskene fra bakstykket, og strikker 
25(30) omganger på det andre forstykket.  
 
Gå over til farget tråd. Nå må du ha rundpinne. Begynn nederst på høyre side av jakken og strikk 
oppover langs rettsiden med farget tråd. Fortsett bortover langs halskanten med å ta opp en 
maske for hver rille. Fortsett videre nedover den andre siden, slik: ta opp to masker, *legg ut tre 
masker og hopp over de tre neste, ta opp 5 masker*, gjenta fra stjernen 5 ganger til 5 knapphull. 
Ta opp masker helt ned til kanten. Snu og strikk rett tilbake langs hele jakkekanten. Snu og strikk 
rett en pinne til og fell av. 
 
Sy sammen under ermene, fest løse tråder og sett i knappene. 
 
 
Sokker 
Legg opp 27(30) masker i farget garn på pinner nr. 3. Strikk 8(10) riller (1 rille = 2 pinner). Strikk 
huller slik: *en rett, et kast, to sammen* 8 ganger jevnt fordelt over arbeidet. Strikk 2 omganger til. 
 
Sett 10(11) m ytterst på hver side på en sikkerhetsnål eller en tråd. Strikk 9(12) riller over de 7(8) 
midterste maskene. Klipp av tråden uten å felle av. 
Ta maskene fra sikkerhetsnålen inn på pinnen, og plukk samtidig opp 9(12) m på hver side av 
midtstykket (dvs. 45(54) m til sammen). Strikk 5(6) riller over alle maskene. 
 
Strikk fram og tilbake over de 7(8) midterste maskene. Hver gang du strikker den siste av disse, 
feller du ved å strikke den sammen med den nærmeste masken fra sidekantene. Snu. Strikk fram 
og tilbake slik til du har 3(4) m igjen på hver side. Strikk maskene på midtstykket sammen 2 og 2. 
 
Fell av og sy sammen bak. Fest løse tråder. Lag en snor, enten ved å tvinne, hekle eller stikke, 
som du trer i hullene, og syr fast bak. 
 
 

 
 
 

 


