
Best. nr: 23151-1103 Garn: Krabat 1 ngl = 50 g, ca. 220 m, 100 % akryl

00056

 HJERTESØD BABYBLUSE OG BUKSER

Størrelse: (60) 70 (80) 90 cm
Materialer:
(2) 2 (4) 4 ngl hvid
(1) 1 (2) 2 ngl rosa
Tilbehør: 6 knapper (trøjen), elastik (buk-
serne)

Strikkepinde: Nr. 3 og 3½
Bredde: ca. (56) 60 (62) 66 cm
Længde: ca. (30) 32 (34) 38 cm
Buksernes hoftebredde: ca. (58) 60 (64) 68 cm



BESKRIVELSE

STRIKKEFASTHED
24 m glatstrik = 10 cm. OBS: kontrollér strikkefastheden nøje. 
Strikker du for fast, skal du skifte til grovere pinde. Strikker du 
for løst, skal du skifte til tyndere pinde. Stemmer strikkefastheden 
ikke, får arbejdet forkerte mål, og det angivne garnforbrug ændres.

STRIKKEFORKLARINGER
Ribstrik: x 1 r, 1 vr x. Gentag x-x
Glatstrik: Strik skiftevis 1 omg r, 1 omg vr.
Mønster og -bort: strikkes i glatstrik i henhold til diagram

BABYBLUSE

BAGSTYKKE
Slå (71) 75 (77) 81 m op i hvid på p 3, og strik 4 cm rib. Skift til 
p 3½, og strik glatstrik. Når arbejdet måler (28) 30 (32) 36 cm, 
lukkes de midterste (13) 15 (15) 17 m af til halsen, og hver side 
strikkes for sig. Ved halsen lukkes yderligere 4 m af = (25) 26 (27) 
28 m. Når arbejdet måler (29) 31 (33) 37 cm, strikkes rib i 2,5 
cm. Luk af i rib. Den anden side strikkes på samme måde dog 
spejlvendt. 

FORSTYKKE
Slå op og strik rib i hvid som på bagstykket. Skift til p 3½, og strik 
mønster i henhold til diagram. Når arbejdet måler (26) 28 (30) 34 
cm, lukkes de midterste (13) 15 (15) 17 m af til halsen, og hver 
side strikkes for sig. Ved halsen lukkes yderligere 2, 2 m af på hver 
2. omg  = (25) 26 (27) 28 m. Når arbejdet måler (29) 31 (33) 37 
cm, strikkes rib i 2,5 cm. Midt på ribkanten laves 2 knaphuller 
(over 2 m). Beregn, at det 3. knaphul sidder i halskanten. Luk af i 
rib. Den anden side strikkes på samme måde men spejlvendt.

ÆRMER
Slå (36) 40 (42) 44 m op i hvid på p 3, og strik 4 cm rib. Skift til 
p 3½, og strik glatstrik. På 1. omg tages 13 m ud jævnt fordelt 
= (49) 53 (55) 57 m. Når glatstrikningen måler 3 cm, strikes en 
mønsterbort i henhold til diagram, og derefter strikkes resten af 
ærmet med hvidt garn. Samtidigt tages 1 m ud i hver side på hver 
2. cm (6) 6 (7) 7 gange = (61) 65 (69) 71 m. Når ærmet måler (18) 
20 (22) 24 cm, lukkes alle m af på én gang.

MONTERING
Halskant på bagstykket: Saml ca. (35) 39 (43) 47 m op i hvid på 
p 3 langs halsen på bagstykket, og strik 2,5 cm rib. Luk af i rib. 
Halskant på forstykket: Saml ca. (39) 43 (47) 51 m op i hvid på p 
3 langs halsen på forstykket, og strik 2,5 cm rib. Midt på ribkanten 
ved hver skulder, laves 1 knaphul (over 2 m). Luk af i rib.   
Læg forstykkets skulder oven på bagstykkets skulder, og sy 
sammen i siden = 2,5 cm. Sy ærmerne på (ærmegab ca. (13) 
13,5 (14,5) 15 cm). Sy ærme- og sidesømme. Sy knapperne i på 
skuldrene.

JOGGINGBUKSER

FORSTYKKE
Slå (18) 20 (22) 24 m op i hvid på p 3, og strik 5 cm rib. Skift 
til p 3½, og strik glatstrik. På 1. omg tages 17 m ud jævnt 
fordelt over omg (35) 37 39) 41 m. Når arbejdet måler 8 cm, 
strikkes en mønsterbort i henhold til diagram, og derefter 
strikkes resten af bukserne i hvid. Når benet måler (21) 25 (29) 
33 cm, lægges arbejdet til side. Strik det andet ben på samme 
måde. Derefter strikkes begge ben sammen til et forstykke ved 
at slå (6) 6 (8) 10 m op mellem benene = (76) 80 (86) 92 m. 
Strik først 4 omg, og tag derefter ind til skridtet fra retsiden: 
strik (36) 38 (41) 44 r, tag 1 løs af, 1 r, træk den løse m over, 2 
r sammen, (36) 38 (41) 44 r. Fortsæt med at tage ind på hver 
4. omg yderligere (2) 2 (3) 4 gange = (70) 74 (78) 82 m. Når 
skridtlængden er (16) 17 (18) 19 cm, skal du skifte til p 3, og 
strik 5 cm rib. Luk af i rib.

BAGSTYKKE
Benene strikkes som på forstykket. Derefter strikkes begge ben 
sammen til et bagstykke ved at samle (6) 6 (8) 10 m op mellem 
benene = (76) 80 (86) 92 m. Strik lige op, til skridtlængden er 
(16) 17 (18) 19 cm. Nu strikkes forkortet omg for at udvide 
bukserne midt bag fra retsiden på følgende måde: Strik 
glatstrik, til der resterer 5 m, vend, tag 1. m løs af, og strik, til 
der resterer 5 m i modsat side, vend tag 1. m løs af, og strik, til 
der resterer 10 m, vend, tag 1. m løst af, og strik, til der resterer 
10 m. Fortsæt med at strikke på denne måde med 5 m mere for 
hver vending, til der er 5 vendinger i hver side. Skift til p 3, og 
strik 5 cm rib med alle m. Luk af i rib.

MONTERING
Sy bukserne sammen. Fold ribben i taljen dobbelt mod vrangen, 
og sy fast. Træk en elastik igennem.




