Babytrøje med hætte

Babytrøje med hætte
Sværhedsgrad: •••••

Garn: Baby Cashmere, 72% Merino uld, 15% Nylon, 13% Cashmere, 50 g = 100 m.
Størrelse: 3/6 (9/12) 12/18 måneder = 62/68 (74/80) 86/92 cl.
Trøjens mål:
Overvidde: ca. 48 (60) 72 cm
Ryglængde: ca. 29 (31) 33 cm
Ærmelængde: ca. 17 (20) 23 cm
Garnforbrug:
5 (6) 7 ngl
Rundpind: 4½ mm og 5½ mm, 60 cm.
Jumperpinde: 4½ mm og 5½ mm.
Strømpepinde: 2 stk 4½ mm, til strikning af knapper.
Snoningspind.
Alternativ: 5 stk knapper ca. 16 mm i diameter.
Alternativt mønster: Der kan erstattes med mønster fra babysweater med knaplukning.
Strikkefasthed:
20 m og ca. 24 p i snoningsmønster på p 5½ mm = 10 x 10 cm.
1 rapport (12 m) = ca. 6 cm.
Passer strikkefastheden ikke, bør der prøves med finere eller grovere pinde.
Retstrik: Ret på alle p.
Strikkeforklaringer:
udt = udtagning: Løft lænken mellem 2 masker og strik m drejet ret (= ret i bagerste
maskelænke).
indt = indtagning: (Retsiden) strik 2 ret sammen.
oindt = overtræksindtagning: (Retsiden) løft 1 ret af, 1 ret, træk den løftede 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 indtil ærmegab.
Slå 102(126)150 m op på rundp 4½ mm. Strik 5 p retstrik frem og tilbage, slut med
en p fra vrangsiden. Skift til rundp 5½ mm. Fortsæt med at strikke frem og tilbage
i snoningsmønster efter diagrammet. Begynd med 3 r, gentag rapportens 12 m
8(10)12 gange, 3 r.
Knaphuller til pige (højre forstykke): På 9.(9.)7.p, retsiden: 3 r, 1 omslag (til 1.knaphul), mønster p hen. På næste p strikkes mønster indtil 1 m før omslag, strik m og
omslaget r sammen.
Gentag knaphuller for hver 24.(24.)26.p, strik i alt 5 knaphuller.
Knaphuller til dreng (venstre forstykke): På 9.(9.)7.p, retsiden: Strik mønster indtil
de sidste 3 m, 1 omslag, 3 r (til 1.knaphul). På næste p strikkes 3 r, strik omslaget og
næste m r sammen.
Gentag knaphuller for hver 24.(24.)26.p, strik i alt 5 knaphuller.
Når arb måler ca. 17(18)19 cm, slut med en p fra retsiden.
Ærmegab
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Næste p, vrangsiden: Strik 25(30)36 m til venstre forstykke, luk 4(6)6 m, 44(54)66
m til ryg, luk 4(6)6 m, 25(30)36 m til højre forstykke. Lad arb hvile og strik ærmer.
Ærmer
Slå 26(28)30 m op på p 4½ mm. Strik 3 p retstrik frem og tilbage, slut med en p fra
vrangsiden. Skift til p 5½ mm. Inddel m til snoning midt på ærmet således: 9(10)11
m retstrik, 8 m snoning, 9(10)11 m retstrik. Mål mønsteret til ærmets længde og
begynd mønsteret efter diagrammet, så der afsluttes med samme p ved lukning til
ærmegab, som på ryg og forstykke.
Samtidig, når arb måler ca. 5 cm (på 15.p) strikkes 1 udt i hver side, herefter tages
ud i hver side på hver 6.p i alt 5(6)7 gange = 36(40)44 m. Strik de nye m med i
retstrik.
Når ærmet måler ca. 17(20)23 cm eller ønsket længde, lukkes 2(3)3 m i hver side til
ærmegab. OBS! Slut med en p fra vrangsiden og med samme p i snoningen som på
ryg og forstykke = 32(34)38 m.
Lad arb hvile. Strik et ærme magen til.
Bærestykke: Fortsæt i mønster således: Retsiden: Strik højre forstykkets 25(30)36 m,
strik sidste m i retstrik til raglan, strik højre ærmes 32(34)38 m, ryggens 44(54)66 m,
men strik første og sidste m i retstrik til raglan, strik venstre ærmes 32(34)38 m og
venstre forstykkes 25(30)36 m, strik første m i retstrik til raglan = 158(182)214 m.
Sæt 4 markeringer til raglan imellem hver del (raglan = 1 m retstrik, markering,
1 m retstrik).
Raglan
Strik 6 p mønster. Strik de 2 m retstrik i hver raglan på alle p, samt retstrik på hver
side af snoning på ærmer.
Strik herefter indt til raglan således:
1.p, retsiden: *Strik mønster indtil 3 m før raglan-markering, dr-indt, 1 m retstrik
(markering), 1 m retstrik, indt*, gentag *-* ved hver markering, strik mønster p hen =
8 m taget ind = 150(174)206 m.
Gentag raglan-indt på efterfølgende 6.(6.)4.p, herefter på hver 4.p 4(2)1 gange, derefter på hver 2.p 4(8)13 gange = 78(86)86 m.
Hals
Tag ind til hals således: 5 r, indt, mønster indtil de sidste 7 m, dr-indt, 5 r. Gentag
indt til hals på følgende 2.p. OBS, fortsæt samtidig raglan-indt på hver 2.p yderligere
2(3)3 gange = 58(58)58 m. På sidste p fra vrangsiden, strikkes 2 m sm over hver
snoning på ryggen = 56(56)56 m.
Hætte
Strikkes udelukkende i retstrik.
Strik 2 p.
Næste p, retsiden: Strik 8(10)12 udt jævnt fordelt = 64(66)68 m. Sæt en markering
om de 2 midterste m = midt bag.
Strik 1 p.
Næste p, retsiden: Strik udt på hver side af de markerede m midt bag = 66(68)70
m. Gentag udt på hver 6.p yderligere 5(6)7 gange = 76(80)84 m. Strik lige op indtil
hætten måler 21(22)23 cm, slut med en p fra retsiden.
Del m på 2 p, læg p parallelt med hinanden og arb ret mod ret. Strik m parvis ret
sammen fra vrangsiden, 1 m fra hver p og luk samtidig m af.
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Montering
Sy hullet under hver arm ved ærmegab og sy ærmesømme. Kanter: Højre forkant:
Med p 5½ mm fra retsiden, strikkes 1 m op mellem hver retrille langs højre forkant,
begynd ved kanten forneden og slut ved hættens begyndelse. Vend og luk m af i ret
fra vrangsiden. Venstre forkant: Strik samme antal m op fra retsiden, begynd ved
hætten og slut ved kanten forneden, luk m af i ret fra vrangsiden. Kant på hætte:
Strik m op på samme måde langs hættens kant fra vrangsiden, vend og luk af i ret
fra retsiden.
Bøj ca. 3 cm af hætten om til retsiden, hæft med et par sting i hættens søm, se foto.
Strikkede knapper (5 stk): Slå 3 m op på strømpep 4½ mm. Strik 3 r, skub m tilbage til p start uden at vende arb med garnet bag m, stram garnet til, strik igen 3 r.
Fortsæt på denne måde uden at vende arb til ”snoren” måler ca. 6 cm. Bryd garnet
og træk tråden igennem m. Bind en knude midt på ”snoren”, sy enderne sammen,
så der dannes en ”rund knap”. Sy de strikkede knapper (eller alternative knapper) i
overfor knaphuller.

Design og opskrift: COOP / Jette Magnussen
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Snoningsmønster
Rapport - 6 p

Snoningsmønster - rapport 12 m

Midt ærme

= Sæt 2 m på hjælpep bag arb, 2 r, strik 2 r fra hjælpep.
= Sæt 2 m på hjælpep foran arb, 2 r, strik 2 r fra hjælpep.
= Glatstrikning: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
= Retstrik: Ret på retsiden, ret på vrangsiden.
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