Jakke og bukser
Garn: Baby Uld (100% merino uld),nøgler à 50 g.
Kan også strikkes i 8/4 Baby Bomuld
hvid nr. 801
= farve 1		
lime nr. 822
= farve 2		
grå nr. 829
= farve 3		
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Størrelser:			3
Overvidde:		 Ca.
49
Hel længde:		 Ca.
25
Ærmeslængde:
Ca.
14
Benlængde:
Ca.
19

Pinde: Rundp og strømpep nr. 2½ og 3.
Elastik til løpegang i livet på bukserne.
1 lynlås på ca. 20-22-27 cm.
Forkortelser
M=maske/masker, r=ret, vr=vrang, p=pinde, omg=omgang,
kantm=kantmaske, arb=arbejdet, beg=begynd, sm=sammen, g=gram.
Strikkefasthed: 28 m glatstrik i bredden på p 3 måler 10 cm.
Husk at strikkefastheden må holdes hvis resultatet skal blive vellykket.
JAKKE : (strik frem og tilbage på rundp)
Slå 138-154-162 m op med farve 3 på p 2½ og strik 4 p rib således: Strik 1
kantm (som strikkes r på alle p), 2 r, x 2 vr, 2 r, gentage fra x og slut med 1
kantm. Skift til farve 2 og strik 4 p rib. Skift til farve 1 og strik 1 p glatstrik.
Sæt et mærke i hver side med 68-76-80 m til ryggen og 35-39-41 m til hvert
for-stykke. Næste p (fra vrangen) Strikkes således: 1 kantm, 24-28-30 m vr,

4 m r, 4 m vr, 4 m r, 4 m vr, 4 m r, 48-56-60 m vr, 4 m r, 4 m vr, 4 m r, 4 m vr, 4
m r, 24-28-30 m vr og 1 kantm. Strik r over r og vr over vr til hel længde, men
når arb måler ca. 16-17-21 cm lukkes 12 m af i hver side til ærmegab (6 m på
hver side af mærkene, ens for alle størrelser). Strik ryggen og for-stykkene
færdig hver for sig.
Ryggen (= 56-64-68 m)
Strik som før med 1 kantm i hver side til arb måler ca. 20-22-27 cm. Strik ca.
2-2-2 cm med farve 2 og 3-3-3 cm med farve 3 til arb måler ca. 25-27-32 cm.
Luk af. Vær opmærksom på, ikke at lukke for stramt af.
Højre forstykke (= 29-33-35 m)
Strik som på ryggen med 1 kantm i hver side til arb måler ca. 21-23-28 cm.
Luk 9-11-13 m af mod forkanten til haludskæ-ring. Derefter lukkes af, på
hver 2. p med 2,1,1 m (ens på alle størrelser). OBS! Skift til farve 3 når arb
måler ca. 22-24-29 cm (som på ryggen). Strik til arb måler ca. 25-27-32 cm.
Luk de re-sterende 16-18-18 skulder masker af. Vær opmærksom på, ikke at
lukke for stramt af.
Venstre forstykke (= 56-64-68 m)
Strikkes som højre forstykke, men spejlvendt.
Ærmerne
Slå 36-40-40 m op med farve 3 på strømpep 2½ og strik 4 omg rundt i rib 2 r,
2 vr. Skift til farve 2 og strik 4 omg rillestrik (skiftevis 1 omg r, 1 omg vr). Sæt
et mærke midt under ærmet. Skift til farve 1 og strik videre i glatstrik, samtidig som der ta-ges 1 m ud på hver side af mærket, ca. hver 1½. cm (ens
for alle størrelser) til i alt er 50-56-62 m i omg. Strik til arb måler ca. 14-19-21
cm. Del arb midt under ærmet og strik ca. 2 cm frem og tilbage i glatstrik (de
øverste ca. 2 cm skal sys på tværs mod de aflukket m på ryggen og forstykkerne under montering). Luk af. Vær opmærksom på, ikke at lukke for stramt
af.
Strik det andre ærme på samme måde.
Montering, lommer og kant.
Sy sammen skuldrene. Sy de øverste 2 cm på ærmerne på tværs mod de
aflukket m på ryggen og forstykkerne. Sy ærmerne i.

Lommer: Slå 18 m op med farve 2 på p nr. 3 og strik 4 m vr, 14 m r. Strik ca. 2
cm med r over r og vr over vr. Skift til farve 3 og strik som før til arb måler ca.
8-9-10 cm. Luk af i rib (r og vr) Vær opmærksom på, ikke at lukke for stramt
af.
Strik den andre lommen på samme måde, men spejlvendt. Sy en lomme på
hver forstykke, ca. 3½ cm fra oplægnings kanten. OBS! Pas på at de vr m på
lommene kommer over vr m på for-stykket.
Kant: Beg nede langs højre forstykke. Med p 3 og farve 2 ca. samles 26 m pr.
10 cm op langs højre forstykke, halsudskæring og ned langs venstre forstykke. Strik 2 p r (= rillestrik). Luk af. Vær opmærksom på, ikke at lukke for stramt
af. Sy i lynlåsen og hæft ender.
BUKSER
Slå 128-134-140 m op med farve 2 på rundp 2½, strik ca. 2 cm rundt i glatstrik og 1 omg vr (= ombuknings kant). Alle mål ta-ges her fra! Strik ca. 2 cm
glatstrik og tag 8-10-12 m ud jævnt fordelt på sidste omg = 136-144-152 m.
Sæt et mærke midt for-an og midt bag, med 68-72-76 m til hver del. Skift til
rundp 3, farve 3. Strik bukserne højere bag således: Beg ved mærket midt
bag. Strik 8 m, slå om og vend, strik 16 m, slå om og vend. Strik 8 m mere i
hver side for hver vending i alt 3-4-4 ganger på hver side af mærket. OBS!
Strik omslagene sammen med næste m efter alle vendinger, for at der ikke
skal blive huller i arb. Strik rundt over alle m. Men når arb måler ca. 15-1617 cm (målt fra midt foran), tages der 1 m ud på hver side af mærket, midt
foran og midt bag. Gentage udtagningerne på hver 2. omg i alt 7 ganger =
164-172-180 m. Del arb midt foran og midt bag med 82-86-90 m til hvert
ben. Sæt maskerne fra 1. ben over på strømpep 3, sæt et mærke på indsiden af benet. Luk 1 m af på hver side af mærket på hver 4. omg til 62-68-72
m i omg. Strik videre uden aflukninger til benet måler ca. 17-25-29 cm. Luk
18-16-16 m af jævnt fordelt på næste omg = 44-52-56 m. Skift til p 2½, farve
2 og strik 4 omg rib med 2 r, 2 vr. Skift til farve 3 og strik 4 omg rib. Luk af i r
og vr.Vær opmærksom på, ikke at lukke for stramt af. Strik det andet ben på
samme måde. Buk kanten øverst i livet mod vrangen og sy til med løse sting.
Træk elastik i løbegangen, i livet. Hæft ender på vrangen.
Arb bør ikke presses. Læg det eventuelt i fugtige håndklæder og lad det tørre.

