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VEILEDNING Babygenser

Størrelse:
– a) 6 måneder – b) 12 måneder  
– c) 18 måneder

Masker:
Glattstrikking, vrangbord 2x2 samt 
fastmasker og luftmasker.

Stikkefasthet
Glattstrikking pinner nr. 4,5: 
21 masker og 29 omg = 10x10 cm

Instruksjoner
(1) Høyre erme: Strikkes i ett stykke 
med pinner nr. 4,5. Legg opp etter 
oppskriften og strikk glattstrikking, 
unntatt de 22 midterste maskene som 
strikkes som vrangbord 2x2, begynn 
og avslutt med 2 vr.
(2) Forstykke og bakstykke: Når 
genseren måler – a) 18 cm – b) 20 cm 
– c) 22 cm, øk etter oppskriften i hver 
side og strikk glattstrikking, unntatt 
de første og siste 9 maskene som 
strikkes som vrangbord 2x2 ved at 
du på forstykket begynne med 3 r og 
avslutter med 2 vr og på bakstykket 
begynne med 2 vr og avslutter med 3 r.

(3) Halsringning: Når genseren måler 
– a) 26 cm – b) 28,5 cm – c) 31 cm, fell 
etter oppskriften for halsringningen.  
Strikk hver side for seg og følg 
oppskriften nøye.
(4) Åpning bak: Når genseren måler  
– a) 31 cm – b) 34 cm – c) 37 cm, fell 
etter oppskriften i begynnelsen av 
omg fra rettsiden, og i slutten av neste 
omg (= vrangen), øk etter oppskriften.
(5) Avslutt på halsringning: Når gen- 
seren måler – a) 36 cm – b) 39,5 cm  
– c) 43 cm, la maskene være igjen på 
pinnen og avslutt den andre siden. 
Ved – a) 36 cm – b) 39,5 cm – c) 43 cm,  
øk etter oppskriften og fortsett å strik-
ke alle maskene etter oppskriften.
(6) Avslutt på forstykket og bakstykket:  
Når genseren måler – a) 44 cm  
– b) 48 cm – c) 52 cm, fell etter 
oppskriften.
(7) Avslutt på venstre erme: Når 
genseren måler – a) 62 cm – b) 68 cm 
– c) 74 cm, fell av alle maskene.

Materialer
Garnforbruk Merino Mix (50 g):  
– a) 2 – b) 3 – c) 3 nøster
1 stor knapp
3 små knapper

Pinner: Nr. 4,5 
Heklenål: Nr. 2 



Montering
Brett sammen begge halvdelene og sy sømmene i 
sidene og under ermene.
Knapphull: Lag 1 knapphull slik: Bruk en heklenål nr. 2 
og lag 1 fm i begynnelsen av åpningen bak på høyre 
side, 6 lm, stikk nålen inn  i 2. maske i åpningen og lag 
1 fm. Lag ytterligere 2 knapphull med – a) 2,5 cm  
– b) 3 cm – c) 3,5 cm mellomrom.
Sy fast de små knappene i åpningen og den store 
knappen på midten av forstykket under vrangborden.

Forkortelser
cm = centimeter
m = masker
-   = felle
+   = øke masker

Slik følger du oppskriften:  
For å strikke modellen på riktig måte, følg 
trinn 1 til 7 (etter oppskriften) samt hvert trinn 
som forklares under instruksjonene.


