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VEILEDNING

Strikket genser med knapper 
BAKSTYKKE
Legg opp a) 38 m, b) 42 m, c) 44 m, 
d) 48 m, e) 52 m.
Strikk vrangbord, begynn med 1 r 
og slutt med a) 1 vr, b) 2 vr, c) 1 vr,  
d) 2 vr, e) 1 r.

Når arbeidet måler 3 cm, begynn 
å strikke glattstrikking og øk 1 m på 
første omg.
Du har nå a) 39 m, b) 43 m, c) 45 m, 
d) 49 m, e) 53 m.

Ermehull: Når arbeidet måler  
a) 15 cm, b) 17 cm, c) 19 cm, d) 21 cm,  
e) 23 cm, minsk i hver side, 2 m inn 
fra kanten, fra rettsiden slik:
2 m 1 gang, 1 m - gjenta 3 ganger
Du har nå a) 29 m, b) 33 m, c) 35 m, 
d) 39 m, e) 43 m.

Når arbeidet måler a) 7 cm, b) 8 cm,  
c) 9 cm, d) 10 cm, e) 11 cm fra 
begynnelsen av ermehullet, strikk 
vrangbord slik:
Begynn med 1 r og slutt med a) 1 vr, 
b) 2 vr, c) 1 vr, d) 2 vr, e) 1 r.

Skuldre og hals: Når arbeidet måler 
a) 10 cm, b) 11 cm, c) 12 cm, d) 13 cm, 
e) 14 cm fra begynnelsen av erme-
hullet, fell av alle maskene.

FRAMSTYKKE
Strikkes på samme måte som  
bakstykket.

ERMER
Legg opp a) 25 m, b) 27 m, c) 29 m, 
d) 31 m, e) 33 m.
Strikk vrangbord, begynn med 1 r 
og slutt med a) 1 r, b) 2 vr, c) 1 vr,  
d) 1 r, e) 2 vr.

Når arbeidet måler 3 cm, begynn å 
strikke glattstrikking og øk i begge 
sider:
a) annenhver gang hver 6. og hver 
8. omg: 1 m - gjenta 3 ganger
b) hver 8. omg: 1 m - gjenta 3 
ganger
c) annenhver gang hver 6. og hver 
8. omg: 1 m - gjenta 4 ganger
d) hver 6. omg: 1 m - gjenta 5 
ganger
e) annenhver gang hver 6. og hver 
8. omg: 1 m- gjenta 5 ganger

Du har nå a) 31 m, b) 33 m, c) 37 m, 
d) 41 m, e) 43 m.

Når arbeidet måler a) 16 cm,  
b) 18 cm, c) 20 cm, d) 22 cm,  
e) 24 cm, minsk i hver side, 2 m inn 
fra kanten, fra rettsiden slik:
2 m - gjenta 3 ganger.

Når du har strikket 3 cm fra den 
første fellingen for ermeringningen, 
fell av de gjenværende a) 19, b) 21, 
c) 25, d) 29, e) 31 maskene.

Strikk den andre ermen på samme 
måte.

AVSLUTNING (MONTERING)
Alle sømmer sys med usynlig søm 
(se grunnsting).

Knappeløkker: Bruk heklenål nr.  
3,5 og hekle løkker av 5 luftmasker,  
2 løkker på bakstykket på hver 
skulder.

Sy sammen ermene og i sidene.

Sy fast 2 knapper på framstykket 
på hver skulder.



STØRRELSE: 
a) 3 mnd, b) 6 mnd, c) 12 mnd, d) 18 mnd,  
e) 24 mnd

Plagget på bildet er i størrelse 12 mnd.

MATERIALER
BABY TWEED: a) 2, b) 3, c) 3, d) 4, e) 4 nøster
4 knapper
Pinner 5 mm
Heklenål 3,5 mm

Vrangbord: 
Omg 1 (rettsiden av arbeidet): * 1 r, 2 vr * 
gjenta fra * til *.
Omg 2 og følgende omg: Strikk rette masker 
rett og vrange masker vrangt.

STRIKKEFASTHET
Ta deg tid til å kontrollere strikkefastheten.
Glattstrikking med pinner nr. 5: 16 masker og 
21 omg = 10x10 cm


