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PERLESTRIKKET BABYTRØJE MED HÆTTE 

Størrelse: ½ (1) 2 år
Materialer: 4 (5) 5 ngl fv 851 Hvid
Strikkepinde: 3 mm
Hæklenål: 2½ mm
Tilbehør: 5 knapper

Bredde: 61 (67) 73 cm
Længde: 32 (36) 40 cm



BESKRIVELSE: 

STRIKKE FASTHED:
27 m og 50 omg perlestrik på pind 3 = 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.

PERLESTRIK:
Omg 1: 1 kantm, 1 r, 1 vr, gentag *-*, 1 kantm.
Omg 2: 1 kantm, r over vr og vr over r, 1 kantm. 

BAGSTYKKE:
Slå 94 (102) 110 m op på p 3 og strik perlestrik (se 
beskrivelse ovenfor). Tag 1 m ind i hver side 5 x hver 
20. omg = 84 (92) 100 m. Når arbejdet måler 31 (35) 
39 cm, sæt de midterste 30 (32) 34 m på en tråd og 
strik hver side for sig. Strik yderligere 1 cm og luk 
derefter skulderens 27 (30) 33 m af. Strik den anden 
side færdig på samme måde.

HØJRE FORSTYKKE:
Slå 49 (53) 57 m op på p 3 og strik perlestrik. Tag ind 
i siden som på bagstykket = 44 (48) 52 m. Forreste 
kant strikkes lige op. Når arbejdet måler 28 (31) 36 
cm, lukkes af til halsen fra forkanten 1 x 11 (12) 13 m 
og derefter hver anden omg 3 x 2 m = 27 (30) 33 m. 
Luk skulderen af ved samme længde som bagstykke. 
Strik venstre forstykke spejlvendt. 

MONTERING:
Sy skuldersømmene sammen.

ÆRMER:
Slå 44 (48) 52 m op på p 3 og strik perlestrik. Tag 1 
m ud i hver side 13 (15) 17 på hver 4. omg = 70 (78) 
86 m. Når ærmet måler 22 (25) 28 cm, luk løst af.

HÆTTE:
Saml 88 (94) 100 m op fra retsiden i halsen, strik 
perlestrik og tag 8 m ud jævnt fordelt på 1. omg = 96 
(102) 108 m. Strik 12 omg og luk derefter 4 m af i 
hver side og siden hver 2. omg 2 x 2 m = 80 (86) 92 
m. Fortsæt lige op til hætten måler 17 (19) 21 cm. 
Luk af i hver side på hver 2. omg 5 x 6 m og derefter 
de resterende 20 (26) 32 cm på følgende omg. 
Fold hætten på midten ret mod ret og sy hætte 
sammen øverst.
Sy ærmer i, ærmegabets dybde = 12 (14) 16 cm.

Sy side- og ærmesøm, men de nederste 3 (3,5) 
4 cm på ærmerne fra modsatte side, sådan at 
sømmen bliver på retsiden og bliver skjult når 
ærmet foldes op.
Hækl samtlige kanter først 1 omg fm og derefter 
1 omg krebsekant (= fm fra venstre mod højre). 
På højre forstykke hækles samtidigt 5 trenser 
jævnt fordelt. Sy knapper i på venstre forstykke, 
ud for trenserne.


