
Best. nr: 23204-106  Garn: Tanja 1 ngl = 100 g 100% akryl

00028

MØNSTERSTRIKKET
BARNETRØJE

Størrelse: 2 (4) 6 år 
Materialer:
2 (3) 3 ngl 

Strikkepinde: 4 og 4,5 mm
Rundpind: 4 mm
Bredde: ca. 68 (74) 80 cm
Længde: ca. 35 (38) 42 cm



STRIKKE FASTHED:
18 m og 24 omg glatstrik = 10 x 10 cm på p 4,5. 
OBS: kontroller strikkefastheden nøje. Strikker du 
for fast, byt til grovere pinde. Strikker du for løst, 
byt til tyndere pinde. Stemmer strikkefastheden ikke 
får arbejdet forkerte mål og det angivne garnforbrug 
ændres.

FORSTYKKE:
Slå 66 (68) 72 m op på p 4 og strik 4 cm rib 1 r, 1 vr. 
Tag 6 m ud jævnt fordelt på sidste omg. Skift til p 
4,5 og strik mønsteret. Strik første og sidste m r alle 
omg. Regn ud så mønstret kommer på midten. Strik 
til mønsteret måler 30 (34) 35 cm. Luk de midterste 
20 m af til halsen og hver side strikkes for sig. Luk 
yderligere 2-1-1-1 m af på hver 2. omg. Luk lige af 
når arbejdet måler 35 (38) 42 cm. 

BAGSTYKKE:
Slå op som på forstykket og strik på samme måde. 
Når arbejdet måler 32 (34) 37 cm, luk de midterste 
24 m af til nakken og hver side strikkes for sig. Luk 
yderligere 2-1 m af på hver 2. omg. Luk lige af til 
skulderen som på forstykket.

ÆRME:
Slå 36 (38) 40 m op på p 4 og strik 3 cm rib 1 r, 
1 vr. Tag 1 m ud i hver side på sidste omg. Skift 
til p 4½ og strik mønsteret. Regn ud så mønsteret 
kommer på midten. Ved 4 cm tages 1 m ud i hver 
side indenfor kantm, gentag udtagning med 1 cm 
mellemrum til der er 50 (52) 55 m. Ved 22 (24) 
28 cm lukkes alle m af.

MONTERING:
Læg delene ud på et håndklæde, og læg et fugtigt 
viskestykke over, lad tørre. Sy skuldrene sammen. 

HALSKANT:
Saml ca. 80 (82) 85 m op fra retsiden på rundp 
4. Strik ca. 5 cm rib 1 r, 1 vr. Luk af i rib. Fold 
halskanten dobbelt og sy fast. Sy ærmer og 
sidesømme sammen.


