
 
 

 
 

 

 

Vesla`s lille kyse og labber 
Oppskrift på kyse og labber str prematur 

 

 
 



Oppskriften er laget for Baby Merino fra Drops. Det er brukt pinne 

3,5. Strikkefasthet er 24 masker = 10 cm. Det trengs ett nøste av 

hovedfargen og litt til striper. Her kan man med fordel strikke 

stripene i flere farger, det kommer til å bli kjempefint  

Lua passer hodeomkrets 32/34 og labbene er ca 7 cm under foten. 

Det er heklet en pyntekant på lua, den kan droppes om man ikke vil ha 

den. 

 

Legg opp 56 masker med hovedfargen og strikk 6 riller. Neste pinne 

fra retta økes jamt fordelt til 60 masker, strikk rett tilbake fra 

vranga slik at det totalt er 7 riller nå. Her må man bestemme seg for 

om det skal være heklekant eller ikke. Ønskes kant, strikkes to 

pinner glattstrikk i hovedfargen, hvis ikke, byttes til farge to og det 

strikkes riller i striper (hver rille er to pinner rett)  

Fortsett med riller og striper til arbeidet måler 10 cm, herfra 

fortsettes det med riller, men bare i hovedfargen. Fell til bakhodet 

slik : strikk 8 masker, 2 m rett sammen ut pinnen, strikk rett tilbake 

fra vranga, strikk 7 masker rett, 2 masker rett sammen ut pinnen, 

rett tilbake fra vranga. Fortsett å felle slik med en maske mindre 

mellom hver felling til det er strikket 2 masker rett sammen ut 

pinnen, Strikk en pinne rett fra vranga, bryt tråden og trekk den 

igjennom maskene som står igjen på pinnen, sy lua pent sammen i 

rillekanten i bakhodet til der fellingen begynte.  Fest tråder. 

 Kant rundt halsen: Bruk heklekrok og ny tråd, hekle opp en maske i 

hver rille rundt halsen, sett maskene over på en strikkepinne, og 

strikk 2 pinner rett, fra vrangen lages nå en hullkant: 2 rett sammen, 

kast ut pinnen, strikk rett tilbake og fell løst av fra vrangen med 

rette masker. Lag en snor å tre gjennom hullraden. 

 

Heklekant: Det er heklet gjennom den øverste rillen på kanten foran, 

stikk kroken tvers igjennom rillen og lag buer med 4 luftmasker i 

hver bue. Her kan man selv bestemme hvor tett buene skal være. På 

bildet er de ganske tette, en bue i hver maske. 
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Labber: Det strikkes frem og tilbake og sys sammen bak tilslutt 

Legg opp 34 masker med hovedfargen, strikk 4 riller, bytt til farge 

to, fell inn 2 masker midt bak, og strikk riller i striper til labben 

måler 5/6 cm. Herfra strikkes kun med hovedfargen. Strikk en pinne 

rett, fra vrangen lages hullrad, 2 m rett sammen, kast ut pinnen, det 

er nå 31 masker på pinnen. Strikk en pinne rett fra retta, og en pinne 

rett fra vranga der det felles en maske, slik at det nå er 30 masker 

på pinnen. Fordel maskene på 3 pinner: 11-8-11. Strikk 8 riller over de 

midterste 8 masker, bryt tråden. Strikk rett over de første 11 

sidemaskene, bruk heklekrok og samme tråd og hekle opp 8 masker 

langs midtstykket, strikk over de 8 midtmaskene, ta nye masker opp 

langs den andre siden av midtstykket og strikk tilslutt de siste 11 

sidemaskene. Maskene er nå fordelt slik :19-8-19. Strikk totalt 6 

riller over alle maskene. Nå skal fellingen til hæl og tå begynne. Sett 

først 4 masker fra midtstykket over til hver sidepinne. Alle fellinger 

gjøres fra retta, og alle pinner fra vranga strikkes rett uten 

fellinger.  

Strikk 2 masker rett sammen, strikk rett til 3 masker står igjen på 

pinnen, strikk 2 masker rett sammen, en rett. Strikk en rett, 2 

masker rett sammen, fortsett med rett til 2 masker står igjen, 

strikk disse rett sammen. Fortsett med denne fellingen på hver pinne 

fra retta til det er 15 masker igjen på begge pinnene, slutt med en 

pinne rett fra retta. 

Legg de to pinnene sammen med rettsiden inn og mot hverandre. 

Strikk maskene sammen samtidig som det felles av. Fest tråder og sy 

labben pent sammen bak og i helen. Lag en snor å tre gjennom 

hullraden.  

 

 



Til gutt strikkes likt, men istedenfor å hekle luftmaskebuer, er det 

heklet fastmasker gjennom den øverste rillen. Det  hekles ovenfra og 

ned og gjennom hvert ledd i rillen som er nærmest deg.   

 

 

 
 

God fornøyelse  

 

 

 

 

 

 
Marit Nordvoll Kirkholt 


