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INSTRUKTION

Strikkefasthed
Kontrollér strikkefastheden omhyggeligt.
Strik glatstrik på pinde nr. 3: 
27 masker og 34 pinde = 10x10 cm
Strik retstrik på pinde nr. 3: 
27 masker og 46 pinde = 10x10 cm

Stribemønster:
Strik retstrik
* 2 pinde i farve 1,
2 pinde i farve 2 *
Gentag fra * til *.

Ryg
Slå –a) 105 –b) 113 –c) 123 –d) 129 –e) 137 m op på pin-
de nr. 3 i farve 1. Strik 4 pinde ribstrik 2 rm, 2 vm, begynd 
med 2 rm og slut af med –a) 3 vm –b) 3 vm –c) 3 rm 
–d) 3 vm –e) 3 vm, og strik derefter glatstrik.
Strik, til arbejdet måler –a) 13 cm –b) 16 cm –c) 19 cm  
–d) 22 cm –e) 25 cm, og tag derefter ind på den 
næste pind fra retsiden: –a) * 1 rm, 2 rm sammen * gen- 
tag fra * til * 35 gange –b) 1 rm, * 1 rm, 2 rm sammen *  
gentag fra * til * 37 gange, og slut af med 1 rm –c)  
* 1 rm, 2 rm sammen * gentag fra * til * 41 gange  
–d) * 1 rm, 2 rm sammen * gentag fra * til * 43 gange 
–e) 1 rm, * 1 rm, 2 rm sammen * gentag fra * til * 45 gange,  
og slut af med 1 rm.
I alt: –a) 70 –b) 76 –c) 82 –d) 86 –e) 92 masker.

Babykjole

Størrelse: 
–a) 3 –b) 6 –c) 12 –d) 18 –e) 24 måneder
Modellen på billedet er størrelse –b) 12 måneder

Materiale
Baby Nature: –a) 1 –b) 1 –c) 1 –d) 2 –e) 7 nøgler farve 1
–a) 4 –b) 5 –c) 5 –d) 6 –e) 2 nøgler farve 2.
6 knapper

Strikkepinde
3 mm

Hæklenål
2½ mm 



Strik stribemønster på den næste pind fra retsiden, og 
tag 1 m ind i hver kant på hver 10. pind: 1 m 4 gange.
I alt: –a) 62 –b) 68 –c) 74 –d) 78 –e) 84 masker.
Ærmegab: Strik, til arbejdet måler –a) 24 cm –b) 27 cm 
–c) 30 cm –d) 33 cm –e) 36 cm. Luk af 7 m 1 gang  
i starten af hver pind.
I alt: –a) 48 –b) 54 –c) 60 –d) 64 –e) 70 masker.
Skulder og halsudskæring: Strik, til arbejdet måler 
–a) 10 cm –b) 11 cm –c) 12 cm –d) 13 cm –e) 14 cm fra 
ærmegabets start, og luk alle m af.

Forstykke
Strik på samme måde som ryggen, til arbejdet måler  
–a) 7½ cm –b) 8½ cm –c) 9½ cm –d) 10½ cm –e) 11½ cm 
fra ærmegabets start.
Strik halsudskæringen: Luk de midterste –a) 18 –b) 22  
–c) 24 –d) 26 –e) 30 m af, og strik hver side hver for sig.
Skulder: Strik, til arbejdet måler –a) 10 cm –b) 11 cm  
–c) 12 cm –d) 13 cm –e) 14 cm fra ærmegabets start,  
og luk de sidste –a) 15 –b) 16 –c) 18 –d) 19 –e) 20 m af.
Strik den anden side på samme måde.

Ærmer
Slå –a) 36 –b) 38 –c) 40 –d) 44 –e) 46 m op på pinde 
nr. 3 med farve 1. Strik 4 pinde ribstrik 2 rm, 2 vm, begynd 
med 2 rm og slut af med –a) 2 vm –b) 2 rm –c) 2 vm  
–d) 2 vm –e) 2 rm. Strik derefter glatstrik og tag 1 m ud 
fra hver kant: –a) skiftevis på hver 6. og 8. pind: 1 m 8 
gange. –b) skiftevis på hver 6. og 8. pind: 1 m 9 gange. 
–c) hver 6. pind: 1 m 11 gange –d) hver 6. pind: 1 m 12 
gange –e) hver 6. pind: 1 m 13 gange.
I alt: –a) 52 –b) 56 –c) 62 –d) 68 –e) 72 masker.
Strik, til arbejdet måler –a) 19 cm –b) 21 cm –c) 23 cm 
–d) 25 cm –e) 27 cm, og luk alle m af.
Strik det andet ærme på samme måde.

Montering
Alle sømmene sys sammen med maskesting.
Trenser til knapper: Hækl 3 trenser med hæklenål nr. 2½ 
af garn i farve 2 (1 trense = 7 luftmasker) jævnt fordelt 
langs skulderen på ryggen. Hækl trenser på samme 
måde på den anden skulder.
Sy knapperne fast på skulderen på forstykket, lige ud for 
trenserne.
Sy ærmerne i, sørg for, at midten af ærmet sidder ud 
for skuldersømmen og ærmets øverste kant ud for 
ærmegabets start.
Sy side- og underærmesømmene.


