Babytrøje
og hue

Babytrøje og hue
Sværhedsgrad: Trøje ••••• Hue •••••
Garn: COOP, Madrid, 50% Viscose, 50% Akryl, 50 g = 105 m.
Størrelse: 3/6 (9/12) 12/18 måneder = 62/68 (74/80) 86/92 cl
Trøjens mål:
Overvidde: ca 52 (60) 68 cm
Ryglængde: ca 24,5 (29,5) 34,5 cm
Ærmelængde: ca 17 (20) 23 cm
Hue: Hovedomkreds (pers. mål) ca 42 (46) 48 cm
Garnforbrug: Trøje: 5 (5) 6 ngl. Hue: 2 ngl
Rundpinde: Trøje: 7 mm, 60 cm. Hue: 4 mm, 60 cm (der strikkes frem og
tilbage på rundp).
Hæklenål: Hue: 4 mm til kant på huen
Knapper: Trøje: 4 stk. Hue: 1 stk, alle 30 mm i diameter
Strikkefasthed:
12½ m og 24 p med dobbelt garn i retstrik på p 7 mm = 10 x 10 cm.
17 m og 36 p med enkelt garn i retstrik på p 4 mm = 10 x 10 cm. Passer
strikkefastheden ikke må der prøves med finere eller grovere pinde.
Retstrik: Der strikkes ret på alle p.
Udt = udtagning: Løft lænken mellem 2 masker og strik m drejet ret
(= ret i bagerste maskelænke)
Indt = indtagning: (Retsiden) 2 ret sammen.
Oindt = overtræksindtagning: (Retsiden) 1 ret løst af, 1 ret, træk den løse m
over den strikkede.
Luk m af: Strik 2 m, træk den 1.m over 2.m = 1 m lukket af. Hvis 2 eller flere m
skal lukkes af: *strik 1 m mere og træk 1.m over*, gentag *-*.

Trøje

Strikkes i ét stykke, fra ærme til ærme.
Venstre ærme: Slå 22(24)26 m op med dobbelt garn på rundp 7 og strik retstrik frem og tilbage. Når arb måler 6(7)8 cm strikkes 1 udt i hver side på hver
4.p i alt 4(5)6 gange = 30(34)38 m.
Strik indtil ærmet måler 17(20)23 cm. Slå herefter 16(20)24 m op i hver side,
henholdsvis til forstykke og ryg = 62(74)86 m.
Når hele arb måler 26(30)34 cm, lukkes til hals således (retsiden):
Strik 31(37)43 m (= ryg), luk 2 m til hals og strik p hen. Lad ryggens m hvile.
Venstre forstykke: Herefter strikkes venstre forstykke færdig
(1.p = vrangsiden). Luk yderligere 1 m på forstykket mod halsen på hver 2.p,
2(2)3 gange = 27(33)38 m. Når arb måler 14(16)18 cm, målt fra siden
(= forstykke), lukkes alle m af i ret.
Ryg: Strik lige op med ryggens 31(37)43 m, når arb måler 17(20)23 cm, målt
fra siden (= ryggen). Lad arb hvile.
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Højre forstykke: Slå 27(33)38 m op og strik 3 p ret. Knaphuller: Strik herefter
4 knaphuller således: 2 r, *luk 2 m, strik 5(6)7 r*, gentag *-* i alt 3 gange og
afslut med, luk 2 m, 2(5)7 r (= 4 knaphuller med 5(6)7 m imellem). På næste p
slås 2 nye m op over de aflukkede. Når højre forstykke måler 5 cm, slås 1 m op
i slutningen af p (= vrangsiden) mod halsen på hver 2.p, 2(2)3 gange.
Slå herefter yderligere 2 m op mod halsen = 31(37)43 m.
Saml med ryggen hvilende m således: 31+31(37+37)43+43 m =
62(74)86 m. Når ryggen måler 26(30)34 cm, målt fra siden, lukkes
16(20)24 m i hver side = 30(34)38 m.
Højre ærme: Strik højre ærme som venstre, blot spejlvendt. Det vil sige at der
strikkes indt på hver 4.p i stedet for udt. Når ærmet har samme længde som
venstre ærme, lukkes de 22(24)26 m af på én gang.

Montering

Sy huen sammen midt bag med maskesting. Læg midt bag mod hinanden, sy
sammen så rillerne ligger udfor hinanden, på denne måde undgås en tyk søm.
Hæft m godt i huens top eller tut.
Hæklet kant: Med hæklenål 4, hækles en kant af fm langs huens kant fra
retsiden. Begynd foran til venstre for stroppen (der hækles ikke omkring stroppen), stik nålen ned i det strikkede ca ½ cm inde fra kanten og hækl 1 rk fm.
Hold huens kant lidt til foran (= spring ca hver 5. m over), men vær samtidig
opmærksom på at kanten ikke buler eller strammer for meget.
Sy knappen på øreklappen udfor knaphul i stroppen.
OBS! Hvis huen strikkes til en dreng, vendes huen inden den sys sammen, så
stroppen sidder i venstre side.

Montering

Sy ærme- og sidesømme sammen med maskesting, så sømmen ikke bliver for
tyk. Sy knapper i udfor knaphuller.
OBS! Hvis trøjen strikkes til en dreng, vendes trøjen inden den sys sammen, så
knaphuller sidder i venstre side.
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Hue

Venstre øreklap: Slå 6 m op enkelt garn på rundp 4 og strik retstrik frem og
tilbage. Strik 1 udt i hver side på hver 2.p (= 1 r, 1 udt, strik indtil der er 1 m
tilbage, 1 udt, 1 r) til der er 20 m på p, strik herefter 4 p. Bryd garnet.
Lad arb hvile.
Højre øreklap med strop: Slå 6 m op og strik 5 p ret. Knaphul: Strik 2 r,
luk 2 m, strik 2 r. På næste p slås 2 nye m op over de aflukkede. Strik lige op til
stroppen måler 9(10)11 cm. Strik herefter som til den anden øreklap, indtil der
er 20 m på p, strik 4 p. Bryd garnet. Saml herefter øreklapperne og slå m op
imellem således: (Midt bag) slå 7(8)8 m op, strik de 20 m fra højre
øreklap, slå 26(30)34 m op (foran), strik de 20 fra venstre øreklap, slå 7(8)8 m
op (midt bag) = 80(86)90 m. Strik 7(9)11 p frem og tilbage.
Retsiden (= strop i højre side):
Herefter inddeles til indt således: 1 r (sæt en markering), 1 indt, 11(12)12 r,
1 oindt, 1 r (sæt en markering mellem m), 1 r, 1 indt, 10(11)12 r, 1 oindt, 1 r
(markering mellem m), 1 r, 1 indt, 8(10)12 r, 1 oindt, 1 r (markering mellem m),
1 r, 1 indt, 10(11)12 r, 1 oindt, 1 r (markering mellem m), 1 r, 1 indt,
11(12)12 r, 1 oindt, (sæt en markering) 1 r = i alt 10 m mindre for hver indt.
Strik herefter indt på hver side af markeringer på hver 8.p som beskrevet
ovenfor, der bliver 2 m mindre mellem hver markering, fortsæt indt til der er
20(26)20 m på p. Strik herefter 4(5)4 indt jævnt fordelt = 16(21)16 m.
Strik 3 p. Strik derefter 3(5)3 indt jævnt fordelt = 13(16)13 m. Strik 3 p.
Strik dernæst 3(5)2 indt jævnt fordelt = 10(11)11 m.
Herfra kan huen strikkes forskelligt, med eller uden tut:
Uden tut: Strik m sammen to og to = 5(6)6 m, bryd garnet og træk en dobbelt
tråd igennem m.
Med tut: Strik 7(9)9 p lige op, bryd garnet og træk en dobbelt tråd igennem m
(som på foto).
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