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VEILEDNING

Strikkefasthet:
Glattstrikk 27 m og 36 pinner  
= 10 x 10 cm.
Se instruksjoner for grunnleggende 
teknikker.

Boble: Strikk (1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr) i neste 
maske, snu og strikk 4 vr, snu, 4 r, snu, 
4 vr, snu, strikk 4 m sammen.  
(Det er igjen 1 m.)

Obs! Fell 1 m på følgende måte:
På begynnelsen av hver pinne fra  
retten: 1 r, ta 1 m løst av, 1 r, løft den 
løse masken over.
På slutten av hver pinne fra retten: 
Strikk til det gjenstår 3 m, strikk 2 m 
sammen, 1 r.

Beskrivelse:
Legg opp –a) 81 –b) 87 –c) 91 m.  
Strikk først 6 pinner rettstrikk og fort-
sett deretter i glattstrikk.
Den 5. pinnen strikkes på følgende 
måte: –a) 4 r, * 1 boble, 3 r *, gjenta fra 
* til * 18 ggr, 1 boble, 4 r. –b) * 3 r,  
1 boble *, gjenta fra * til * 21 ggr, 3 r. 
–c) * 3 r, 1 boble *, gjenta fra * til * 22 
ggr, 3 r.
Strikk videre i glattstrikk.
Når arbeidet måler –a) 11 cm  
–b) 12 cm –c) 13 cm, feller du av  
–a) 27 –b) 30 –c) 32 m i hver side. 
Fortsett å strikke de gjenværende  
27 m, fell 1 m i hver side på samme 
måte som er beskrevet ved «Obs!»  
ovenfor: –a) på hver 4. pinne: 1 m 7 ggr  
[13 m] –b) på hver 6. pinne: 1 m 5 ggr 
[17 m] –c) på hver 8. pinne: 1 m 4 ggr 
[19 m].
Når arbeidet måler –a) 21 cm  
–b) 23 cm –c) 25 cm, feller du av alle 
maskene.

Babylue Bubble

Størrelse: 
–a) nyfødt –b) 3 måneder –c) 6 måneder
Modellen på bildet er i størrelse  
–b) 3 måneder. 

Materialer:
Baby Nature: –a) 1 –b) 1 –c) 1 nøste
1 liten knapp

Pinner:
Nr. 3



Montering 
Sy sømmene bak på luen. Form luen ved å sy sammen 
side A med B og side C med D.

Langs side E plukker du opp:
–a) 29 –b) 32 –c) 35 m på høyre side, 
–a) 14 –b) 17 –c) 20 m i midten, 
–a) 29 –b) 32 –c) 35 m på venstre side. 
Legg deretter opp –a) 34 –b) 38 –c) 41 m til 
båndet: [–a) 106 –b) 119 –c) 131 m].
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Strikk rettstrikk.
Knapphull: På den 3. pinnen (fra retten) strikker du knapphull på følgende 
måte: Strikk til det gjenstår 6 m, kast, strikk 2 r sammen, strikk ut pinnen.
Strikk ytterligere 3 pinner med rettstrikk og fell deretter av alle maskene.
Sy på knappen på den høyre kanten foran.


