
Best. nr: 23199-2025  Garn: Tanja 1 ngl = 100 g 100% akryl

00045

BARNETRØJER
MED PANDA

Størrelse: 2 (4) 6 år 
Materialer:
Bundfv: 2 (3) 3 ngl: 216 lilla eller 211 blå 
(turkos)
Fv 1: 1 (1) 1 ngl: 023 natur eller 210 hvid
Fv 2: 1 (1) 1 ngl: 062 blå eller 028 beige
Fv 3: 1 (1) 1 ngl: 088 antracit grå

Strikkepinde: 4 og 4,5 mm
Hæklenål: 4 mm
Bredde: ca. 63 (68) 72 cm
Hel længde: 38 (42) 46 cm
Ærmelængde: 30 (33) 35 cm



FALKGARN

STRIKKE FASTHED:
18 m og 24 om glatstrik på p 4,5 = 10 x 10 cm. 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. 

Den yderste m i hver side = kantm strikkes r alle omg.

HÆKLE BESKRIVELSER:
Luftmaske (lm) = lav en løkke (trense), X slå om nålen, 
træk garnet gennem løkken X. Gentag X X til ønsket 
antal lm.
Fast maske (fm) = stik nålen ned i næste m, træk garnet 
gennem m, slå om nålen, træk garnet gennem begge m 
på nålen.
Kædemaske (km) = stik nålen ned i næste m og træk 
gennem m og gennem masken på nålen.

Indtagning i begyndelsen af omg: 2 r sammen.
Indtagning i slutningen af omg: 2 m sammen i bagerste 
maskebue.

BAGSTYKKE: 
Slå 56 (60) 64 m op i fv 1 på p 4 og strik rib 1 r, 1 vr i 
3 omg (1. omg = vrangsiden). Skift til fv 2, strik 1. omg 
ret og dernæst fortsæt med rib, til hele ribben måler 4,5 
cm, sidste omg fra vrangen. Skift til bundfv og p 4,5, 
strik glatstrik. Tag 3 m ud på 1. omg jævnt fordelt. Tag 
2 m ind i hver side til ærmegab når arbejdet måler 24 
(26,5) 31 cm. Derefter tags 1 m ind i hver side indenfor 
kantm 2 gange. Når arbejdet måler 36 (40) 44 cm sættes 
de midterste 17 (19) 21 m af på en tråd til nakken og 
hver side strikkes for sig. Luk yderligere 1-1 m af. Luk 
lige af når hele arbejdet måler 38 (42) 36 cm.

FORSTYKKE:
Slå op og strik som på bagstykket. Når arbejdet måler 
9 (13) 16 cm strikkes mønsteret på de midterste 39 m 
som vist på diagrammet. Maskerne udenom mønsteret 
strikkes som tidligere. Når diagrammet er afsluttet 
strikkes med bundfv til arbejdet er færdigt. Når arbejdet 
måler 32 (36) 39 cm sættes de midterste 13 (15) 17 m 
på en tråd og hver side strikkes for sig. Luk yderligere 
2-1-1 m af. Luk lige af til skulderen som på bagstykket.

ÆRMER:
Slå 34 (36) 38 m op i fv 1 (alternativt fv 3) på p 4 og 
strik rib 1 r, 1 vr 3 omg (alternativt 7 omg) 1. omg = 
vrangsiden. Skift til fv 2 strik 1. omg ret og fortsæt 
dernæst med rib til hele ribben måler 4,5 cm, sidste 
omg fra vrangen. Skift til bundfv og p 4,5 strik glatstrik. 
Tag 3 m ud på 1. omg jævnt fordelt. Når arbejdet måler 
6 cm tages 1 m ud i hver side. Gentag udtagningen med 

3 (3,5) 3,5 cm mellemrum til der er 53 (55) 57 m 
på p. Når hele arbejdet måler 30 (33) 35 cm lukkes 
2 m af til ærmegab i hver side. Tag derefter 1 m 
ind i hver side indenfor kantm 2 gange. Strik 1 
omg vr. Luk af i r. 

MONTERING AF PANDA:
Øjne: slå 5 lm op i fv 3 på hæklenål 4, dan en ring 
med 1 km, hækl 10 fm om ringen, 1 km i første 
fm. Hækl 2 stk. 
Stor næse: slå 5 lm op i fv 1 på hæklenål 4, dan 
en ring med 1 km. Omg 1: hækl 10 fm om ringen, 
1 km i første fm. Omg 2: 2 fm i hver fm = 20 fm. 
Omg 3: X 2 fm i næste fm, 1 fm i næste fm X 
gentag X X = 30 fm. Omg 4-5: 30 fm.
Lille næse: slå 5 lm op i fv 3 på hæklenål 4, dan 
en ring med 1 km, hækl 10 fm om ringen, 1 km i 
første fm.
Sy øjnene på (som på billedet), sy en natur/hvid 
markering i midten af øjet. Sy den store næse på, 
læg lidt garn under som fyld. Sy den lille næse 
ovenpå den store, og sy stikkesting med fv 3 til 
munden (se billedet).

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

Sy højre skulder sammen. Halskant: saml 78 (82) 
86 m op i bundfv på p 4 fra retsiden og strik rib 1 
r, 1 vr i 7 omg (ved farvebytte: strik første omg r) 
skift til fv 2 og strik 4 omg, skift til fv 1 og strik 
2 omg. Luk af i rib. Sy venstre skuldersøm og 
halskant. Sy ærmerne i. Sy side og ærmesømme 
sammen. Anvend kantm til sømrum.


