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Kneppedrakt 
av ©Tusenmasker / Elin Backman

Søt og praktisk romper som passer like godt til små kjekkaser som prinsesser. 
Strikk den med eller uten rysjer bak for å tilpasse drakten til akkurat din lille 

sjarmør. Kneppedrakten har en strikkefasthet på 22/10 og i GULLUNGEN GARN 
blir den akkurat passe varm for å kunne brukes året rundt. Den strikkes i ett 

stykke, helt uten montering noe som gjør den til et enkelt og morsomt 
strikkeprosjekt selv for nybegynnere.  
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Garninformasjon 
Garnforslag:  
Gullungen Garn fra House of Yarn.

Garnmengde: 
(100) 100 (100) 150 gram 
+ (0) 0 (50) 50 gram hvis du skal strikke drakten med rysjer bak.

Utstyr og strikkefasthet 
Strikkefasthet: 
22 masker glattstrikk på pinne nr. 3,5 = 
10 cm i bredden.

Strikkepinne: 
Rundpinne (40) 40 (60) 60 cm nr. 3,5 
eller den pinnestørrelsen du trenger for å 
oppnå strikkefastheten.

Tilbehør: 
✴ Maskemarkører
✴ 9 knapper

Pynt med rysjer bak eller la den være et enkelt basisplagg i minis garderobe. 

Størrelser og mål 
  
Størrelser:  
(0-3) 3-6 (6-12) mnd. 1-2 år.

Mål
Lengde målt fra smekke til skritt:  
ca 31 (34) 37 (39) cm.

Bredde målt over knapperaden:
ca 18 (20) 23 (25) cm. 



Fremgangsmåte 
Kneppedrakten strikkes i ett stykke og helt uten montering. Til å begynne med 
strikkes drakten frem og tilbake før for- og bakstykke settes sammen og strikkes 
rundt. Deretter felles maskene på bakstykket og smekken strikkes frem og tilbake. 
Begynn med knapphullskanten foran. 

For- og bakstykke 
Legg opp (42) 48 (52) 58 masker på pinne nr. 3,5 og strikk 2 pinner rett frem og 
tilbake. Strikk så 5 knappehull slik: Strikk (3) 3 (4) 4 rett, 1 kast, 2 rett sammen, 
(7) 8 (9) 10 rett, 1 kast, 2 rett sammen, (7) 8 (9) 10 rett, 1 kast, 2 rett 
sammen, (7) 8 (9) 10 rett, 1 kast, 2 rett sammen, (6) 8 (8) 10 rett, 1 kast, 2 
rett sammen, (2) 3 (3) 4 rett. Strikk 3 pinner rett, før du fortsetter med 
glattstrikk men la de 6 første og 6 siste maskene på pinnen være kantmasker som 
alltid strikkes i rillestrikk. 

Når arbeidet måler (6) 7 (8) 9 cm skal det på neste pinne fra retten felles 1 
maske i hver side slik: Strikk 6 kantmasker rett, løft den neste masken over på 
høyre pinne, strikk 1 maske rett, dra den masken du løftet over den du strikket, 
strikk rett til det gjenstår 8 masker på pinnen, strikk 2 masker rett sammen, strikk 
6 kantmasker rett. Gjenta fellingene hver pinne fra retten totalt (14) 16 (18) 20 
ganger = (14) 16 (16) 18 masker på pinnen. Strikk (9) 11 (13) 15 pinner uten 
fellinger. 

På neste pinne fra retten skal det økes 1 maske i hver side slik: Strikk 6 
kantmasker rett, øk 1 maske, strikk rett til det gjenstår 6 masker på pinnen, øk 1 
maske, strikk 6 kantmasker rett. Gjenta økingene hver pinne fra retten totalt (16) 
18 (20) 22 ganger = (46) 52 (56) 62 masker på pinnen.

Dersom du vil strikke rysjer bak skal neste pinne fra vrangen strikkes rett. På 
denne vrangstripen skal det senere plukkes opp masker til rysjen. Lag totalt (3) 3 
(3) 4 vrangstriper med 3 cm mellomrom. SAMTIDIG som du evt. strikker den 
første vrangstripen til rysje skal det legges opp 6 nye masker i hver side = (58) 
64 (68) 74 masker på pinnen. Heretter blir dette kantmasker og kun disse strikkes 
i rillestrikk. 

Strikk 3 pinner. Nå skal det lages et knapphull i hver side slik: Strikk 3 kantmasker 
rett, 1 kast, strikk 2 masker sammen, strikk til det gjenstår 5 masker på pinnen, 
strikk 2 masker sammen, 1 kast, strikk 3 kantmasker. Strikk til rillekanten på siden 
måler (5) 6 (7) 8 cm. Strikk nå et nytt knapphull i rillekantene på samme måte 
som tidligere. Strikk 3 pinner. På neste pinne felles de 6 kantmaskene i hver side. 
= (46) 52 (56) 62 masker på pinnen.
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Legg arbeidet til siden, og legg opp (42) 48 (52) 58 nye masker på pinne nr. 3,5 
til knappekanten foran. Strikk 7 pinner rett frem og tilbake før du setter for- og 
bakstykket inn på samme rundpinne. Sett en maskemarkør i hver side mellom for- 
og bakstykket . Forstykket = (42) 48 (52) 58 masker og bakstykket = (46) 52 
(56) 62 masker. De 6 første og 6 siste maskene på forstykket er kantmasker og 
strikkes alltid rillestrikk. 

Dersom du skal strikke rysjer bak skal alle (3) 3 (3) 4 vrangstripene nå være 
strikket. Fell (12) 12 (14) 14 masker jevnt fordelt over bakstykket = (76) 88 
(94) 106 masker på pinnen. Videre strikkes bakstykket i vrangbord med 1 vridd 
rett + 1 vrang til vrangborden måler (3) 3 (4) 4 cm. Nå skal bakstykket felles av 
slik: Fell av (8) 9 (10) 12 masker, strikk 7 masker over på en hjelpepinne til sele, 
fell av (4) 8 (8) 10 masker, strikk 7 masker over på en hjelpepinne til sele, fell av 
(8) 9 (10) 12 masker = (42) 48 (52) 58 masker igjen på pinnen. 

Smekke  
Herfra strikkes forstykket frem og tilbake og det skal felles for smekken. De første 
og siste 6 maskene er fortsatt kantmasker. På hver pinne fra retten skal det felles 
1 maske i hver side innenfor kantmaskene slik: Strikk 6 kantmasker rett, løft den 
neste masken over på høyre pinne, strikk 1 maske rett, dra den masken du løftet 
over den du strikket, strikk rett til det gjenstår 8 masker på pinnen, strikk 2 
masker rett sammen, strikk 6 kantmasker rett. Gjenta fellingene hver pinne fra 
retten totalt (12) 13 (13) 14 ganger = (18) 22 (26) 30 masker på pinnen. 
Avslutt med 8 pinner rett og fell av alle masker.

Seler 
Strikk rett frem og tilbake over maskene som ble satt av på hjelpepinne til selene 
måler (11) 13 (15) 18 cm eller ønsket lengde. Lag så et knappehull slik: Strikk 3 
masker, 1 kast, strikk 2 masker sammen, strikk 2 masker. Strikk 4 pinner rett før 
du strikker enda et knapphull på samme måte. Avslutt med 4 pinner rett før du 
feller av.

Rysjer 
Plukk med pinne nr. 3,5 opp masker fra retten langs vrangstripene bak ved å 
strikke opp masker i både den øvre og nedre maskebuen. Det vil si at det skal 
plukkes opp 2 masker i hver maske. Strikk så 5 pinner rett frem og tilbake før du 
feller løst av.
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Montering 
Fest alle tråder, sy i knapper tilsvarende alle knappehull og så er det bare å kneppe 
inn sjarmtrollet!

Kos deg med strikkinga! 

Tusen takk for at du vil strikke akkurat min oppskrift.  
Jeg blir kjempeglad av å se deres versjoner på Instagram så del gjerne et bilde med 

#kneppedrakt #tusenmasker
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Kontakt 
©Tusenmasker 2018

Tusenmasker - Elin Backman
E-post: tusenmasker@outlook.com

Hjemmeside og nettbutikk: www.tusenmasker.no
Instagram: @tusenmasker

Ravelry: Tusenmasker 


