Størrelser: 0-3 (3-6) 9-12 mdr
Brystvidde: 50 (58) 66 cm
Hel længde: 24,5 (29,5) 34,5 cm
Hue: Hovedomkreds 36 cm
Strikkeforklaringer:
Retstrik, strikket frem og tilbage
som p: Ret på retsiden, ret på
vrangsiden.
Retstrik, strikket rundt i omg:
Skiftevis 1 omg ret, 1 omg vrang.
Glatstrik, strikket frem og tilbage
som p: Ret på retsiden, vrang på
vrangsiden.
Glatstrik, strikket rundt i omg:
Ret på alle omg.
2 r sm = strik 2 ret sammen (= indt).
3 r sm = strik 3 ret sammen (= dbindt).
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Nem

Strik
Dette skal du bruge:
RED HEART® Baby:
2 (3) 3 ngl fv 08500 hvid +
2 ngl fv 08521 pink freesia.
Pinde: 3 mm
Strømpepinde: 3 mm
Strikkemarkører, stoppenål
Fv 1: fv 08500 hvid
Fv 2: fv 08521 pink freesia
STRIKKEFASTHED:
25 m og 40 p i stribemønster
= 10 x 10 cm. Hvis
strikkefastheden ikke
passer, prøves med tyndere
eller tykkere pinde.

®

RED HEART Baby
Art. 9809648,
løbelængde
190 m / 50 g ngl.

BABY
SLÅ-OM-JAKKE
OG HUE
Byd baby velkommen med den
perfekte jakke og hue. Er også flot i
andre farver til en dreng.

Stribemønster:
Med fv 2: strik 2 p/omg retstrik,
skift til fv 1: strik 2 p/omg glatstrik,
skift til fv 2: strik 2 p/omg retstrik,
skift til fv 1: strik 4 p/omg glatstrik.
Se forklaring.
Gentag 1.-10.p/omg.
JAKKE
Ryg: Slå 62 (72) 82 m op med fv 1 på
p 3 mm. Strik 4 p glatstrik, sidste p fra
vrangsiden. Næste p, retsiden: Strik
en hulrække til ombuk således: 1 r,
*2 r sm, 1 omslag*, gentag *-* indtil
sidste m, 1 r.
På næste p fra vrangsiden, strikkes
omslaget vr. Strik yderligere 8 p
glatstrik.
Fortsæt i stribemønster, se forklaring.
Når arb måler 24,5 (29,5) 34,5 cm fra
opslagskanten, sidste p fra vrangsiden,
lukkes alle m af.

Venstre forstykke
Slå 62 (72) 82 m op med fv 1 på p 3
mm. Strik 4 p glatstrik, sidste p fra
vrangsiden.
Næste p, retsiden: Strik en hulrække til
ombuk således: 1 r, *2 r sm, 1 omslag*,
gentag *-* indtil sidste m, 1 r.
På næste p fra vrangsiden, strikkes
omslaget vr. Strik yderligere 8 p
glatstrik.
Fortsæt i stribemønster.
Når arb måler 12,5 (16,5) 19,5 cm fra
opslagskanten, sidste p fra vrangsiden,
strikkes indt således:
Indt til skrå halsudskæring: Retsiden:
Strik indtil de sidste 4 m, 3 r sm, 1 r.
Gentag dbindt på hver 2.p i alt
22 (25) 29 gange = 18 (22) 24 m.
Fortsæt lige op i mønster til forstykket
måler 24,5 (29,5) 34,5 cm fra
opslagskanten, sidste p fra vrangsiden.
Luk de resterende 18 (22) 24 m.
Højre forstykke
Strik som til venstre forstykke indtil den
skrå halsudskæring.
Indt til skrå halsudskæring: Retsiden:
1 r, 3 r drejet sm (= strik m ret sammen i
de bagerste maskebuer), strik r p hen.
Gentag dbindt på hver 2.p og luk af som
til venstre forstykke.
Ærmer
Slå 52 (62) 72 m op med fv 1 på p 3
mm. Strik 4 p glatstrik, sidste p fra
vrangsiden.
Næste p, retsiden: Strik en hulrække til
ombuk således: 1 r, *2 r sm, 1 omslag*,
gentag *-* indtil sidste m, 1 r.

Fortsættes...
OBS: Printes som A4 format, liggende.
Find flere ideer og inspiration på: www.redheart.de
©2012 Coats & Clark
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På næste p fra vrangsiden, strikkes
omslaget vr. Strik yderligere 8 p glatstrik.
Fortsæt i stribemønster til arb måler
16 (18,5) 20,5 cm fra opslagskanten, slut
med en p fra vrangsiden.
Luk af.
MONTERING
Sy skuldersømme. Sy ærmer i, midt ærme
= skuldersøm. Sy ærme- og sidesømme,
men lad ca. 1 cm stå åben i højre sidesøm,
11 (15) 18 cm oppe fra opslagskanten, så
bindebåndet kan trækkes igennem. OBS,
vær opmærksom på at striber passer
overfor hinanden. Bøj ombukket midt i
hulrækken og sy ned til vrangsiden.
Bindebånd: Sno 2 bindebånd, af 4 tråde i
hver fv, trådene skal være ca 4 gange det
færdige bånds længde. Sno et bånd på
ca. 40 cm og et på 70 cm. Sy det korte
bånd på højre forstykke, i hjørnet ved den
skrå halsudskæring og det lange bånd på
venstre forstykke. Jakken lukkes ved at
trække det venstre bånd gennem hullet i
sidesømmen.
HUE
Slå 88 m op med fv 1 på strømpep 3 mm,
fordel m på 4 strømpep med 22 m på hver
p. Sæt en markering for omg start. Strik
4 omg rundt i glatstrik.
Næste omg:
Strik en omg huller til ombuk således:
*2 r sm, 1 omslag*, gentag *-* omg hen.
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På næste omg strikkes omslaget r. Strik
yderligere 8 omg glatstrik.
Fortsæt i stribemønster i omg, se forklaring.
Når arb måler 13 cm fra ombuk (= hulkant),
strikkes indt til huens top således:
Indtagningsomg: *2 r sm, 9 r, sæt en
markør*, gentag *-* omg hen = 80 m.
Strik 1 omg r.
Indtagningsomg: *2 r sm, strik indtil
markøren*, gentag *-* omg hen = 72 m.
Strik 1 omg r.
Gentag de sidste 2 omg yderligere 8 gange
= 8 m.
Bryd garnet et stykke fra, træk tråden
igennem de resterende 8 m og hæft godt.

FORKORTELSER
arb = arbejdet; fv = farve; ngl = nøgle;
dbindt = dobbelt indtagning;
indt = indtagning; m = maske(r);
mdr = måneder; omg = omgang(e);
p = pind(e); r = ret; 2 r sm = 2 ret sammen;
sm = sammen; vr = vrang.

