Børnetrøje
Garn: Adore (60% alpakka, 40% akryl), nøgler á 50g.
Størrelser:
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brun nr. 807 eller blå nr. 808
= farve 1

ca. 1

rosa nr. 811 eller brun nr. 807
= farve 2

ca. 1

beige nr. 806 eller grå nr. 803
= farve 3

ca. 1

hvid nr. 801 eller lysegrå nr. 802
= farve 4

ca. 1

1

Pinde: Rundp og strømpep nr. 2½ og 3 eller 3½.
Forkortelser
m=maske/masker, r=ret, vr=vrang, p=pinde, omg=omgang, glatstr=glatstrik, kantm=kantmaske, arb=arbejdet, beg=begynd, sm=sammen, g=gram.
Strikkefasthed: 26 m glatstrik i bredden og 32 omg i højden på p. 3 eller
3½ måler 10 x 10 cm. Husk at strikkefastheden må holdes hvis resultatet
skal blive vellykket.

Stribe A (strik med farve 4)
Til pigetrøje
1. omg: strik glatstrik
2. omg: x strik 3 r sm, lad m blive på venstre p. Slå om og strik igen de 3 r sm
og lad m glide over på højre p. x Gentag fra x til x omg rundt.
Norsk:
Til drengetrøje
1. omg: strik glatstrik
2. omg: strik vr
Stribemønster B
* Strik stribe A
Strik 4-5-7-7-8-8-9 omg med farve 2
Strik stribe A
Strik 4-5-7-7-8-8-9 omg med farve 3
Strik stribe A
Strik 4-5-7-7-8-8-9 omg med farve 1*
Gentag fra * til *
For- og bagstykke
Slå 144-152-168-182-194-204-218 m op med farve 1 på p 2½ og strik rundt
i rib (1 r, 1 vr) til arb måler ca. 4-4-4-6-5-6-6 cm. Strik 1 omg glatstrik, tag
samtidig 0-1-0-1-1-0-1 m ud (= 144-153-168-183-195-204-219 m). Sæt et
mærke i hver side med 72-77-84-92-98-102-109 m til ryggen og med 72-7684-91-97-102-108 m til forstykket.
Skift til p. 3 eller 3½ og strik stribemønster B til arb måler ca. 21-24-29-3133-34-37 cm (tilpas længden så den slutter lige før stribe A). På næste omg
lukkes 10-10-12-12-12-14-14 m af i hver side (5-5-6-6-6-7-7 m på hver side af
mærkene). Læg arb til side og strik ærmerne.
Ærmer
Slå 38-40-42-44-46-48-48 m op med farve 1 på strømpep 2½ og strik rundt i

rib (1 r, 1 vr) til arb måler ca. 4-4-4-8-8-11-11 cm. Strik 1 omg glatstrik og tag
samtidig ud jævnt fordelt til 45-48-51-54-57-60-60 m. Skift til p 3 eller 3½
og strik stribemønster B, samtidig som der tages ud 3 m ud på omg (først,
sidst og midt på omg) ca. hver 4.-5.-4.-4.-4.-3½.-3. cm til i alt 57-60-66-72-7884-87 m på omg. Strik til arb måler ca. 21-24-27-33-36-39-42 cm. OBS! Der
skal ikke tages ud på 2. omg af stribe A. Tilpas længden på ærmet så
der afsluttes på samme stribemønster B som på for- og bagstykke. På
næste omg lukkes 10-10-12-12-12-14-14 m af midt under ærmet. Læg arb
til side og strik det andet ærme, på samme måde.
Bærestykke
Sæt alle delene ind på rundp 3 eller 3½ (= 218-233-252-279-303-316-337
m). Sæt et mærke midt på forstykket (alle mål tages herfra). Strik stribemønster B som før, samtidig som der på 1. omg tages ind 2-2-0-0-0-1-1 m jævnt
fordelt (= 216-231-252-279-303-315-336 m).
Herefter tages der 24-27-30-33-33-36-36 m ind jævnt fordelt på omg når
arb måler følgende:
4-5-6-7-8-8-9 cm,
6½-7½-9-10-11-11-12 cm,
8-9-10-11-12-13-13 cm,
9-10-11-12-13-14-14 cm,
10-11-12-13-14-15-15 cm.
OBS! Juster højden mellem indtagnings omg, så der ikke ikke lukkes af
på 2. omg i stripe A. Skift til lille rundp eller strømpep efterhånden som
der bliver mindre m på omg.
Når arb måler ca. 11-12-13-14-15-16-16 cm lukkes 12-10-12-22-44-39-36 m
af jævnt fordelt på omg (=84-86-90-92-94-96-120 m i omg). Skift til farve 1
og p 2½ og strik ca. 3-3-3-4-4-4-5 cm rundt i rib (1 r, 1 vr). OBS! Til størrelse
12 år lukkes 22 m af jævnt fordelt på 1. omg. Luk af i rib (1 r, 1vr). Vær opmærksom på ikke at lukke for stramt af. Sy sm under ærmerne. Hæft ender.
Arb bør ikke presses. Læg det eventuelt i fugtige håndklæder og lad det tørre.

