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MATERIALE: MERINO COTTON (50% Wool superwash, 

50% Cotton). 

STØRRELSER: 2 (4) 6 (8) 10 (12) år. 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 64 (72) 76 (80) 84 (88) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 38 (42) 46 (50) 54 (56) cm. 

GARNFORBRUG: 

Fv. 1: 4 (4) 5 (6) 7 (8) ngl. fv. 847 el. 3317. 

Fv. 2: 2 (3) 4 (5) 6 (7) ngl. fv. 6995 el. 211. 

PINDE: Rundp nr. 3,5 og 4, evt. strømpep til ærmer. 

STRIKKEFASTHED: 20 m og 22 p mønster = ca. 10x10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

FARVEKOMBINATION 

Fv. 1 = Leopletter og rib, 

Fv. 2 = Bundfarve. 

 

BEMÆRK 

Reguler evt. brystvidden, alt efter om du har et bredt 

eller smalt barn. Slå fx. m op til en str. større, men hold 

dig til længden på krop og ærmer. 

 

BULLEN 

Slå 128 (144) 152 (160) 168 (176) m op på rundp nr 3,5 

med fv 1, og strik 10 p dobbelt rib således: *2 r, 2 vr*, 

gent fra * til * p ud. Skift til p nr 4 og strik for str. 2 (4) 8 

(12) efter diag A og for str. 6 (10) diag B, til arb måler 26 

(29) 33 (35) 38 (40) cm, eller ønsket længde. Luk 6 m af 

til ærmegab således: strik 58 (66) 70 (74) 78 (82) m, luk 6 

m af, strik 58 (66) 70 (74) 78 (82) m, luk 6 m af. Lad arb 

hvile. 

 

ÆRMER 

Slå 40 (40) 40 (48) 48 (48) m op på strømpep nr 3,5 med 

fv 1 og strik 10 p dobbelt rib, 2 r, 2 vr. Skift til p 4 og strik 

for str. 2 (4) 6 efter diag B og for str. 8 (10) 12 efter diag 

A, samtidig med der tages ud således: på 3. p tages 1 

m ud i beg af arb og 1 m ud i slutn af arb. De udtag m 

strikkes i fv 2, og gradvist som der tages ud, “væves” 

tråden ind på bagsiden ved fx hver 3. eller 5. m, ved at 

sno fv 2 rundt om fv 1 og forsætte i fv 2. Dette gøres for 

at undgå lange flotteringer. Udtag gent derefter på 

hver 10 (9) 8 (15) 10 (9) p, i alt 4 (6) 7 (5) 7 (8) gange = 

48 (52) 54 (58) 62 (64) m. De udtag m strikkes i fv 2, strik 

til arb måler 25 (28) 32 (34) 37 (39) cm, eller ønsket 

længde. Luk derefter de første 3 og de sidste 3 m af. 

Lad arb hvile og strik et ærme mere. 

 

BÆRESTYKKE 

Bærestykket strikkes i fv 1 således: Sæt alle dele på 

rundp 4, idet ærmerne sættes ind over ærmegabene 

på ryg/forstykke. 

 

Sæt markør midt på ryggen = omg beg. Sæt garnet til 

her, strik 1 omg glat og sæt markør i hver overgang  

 

mellem delene til bærestykket = 4 markører. Tag ind til 

raglan på næste omg sådan: *strik til 3 m før markør, 1 

enk indt, 2 r, 2 r sm* gent fra * til * omg ud, og på hver 2. 

omg 13 (14) 14 (15) 16 (16) gange. Næste p: luk de 

midterste 10 (12) 14 (12) 14 (14) m af til hals og strik omg 

ud. Bryd garnet. Flyt alle m fra den ene side af “midt 

bag” over på p (uden at strikke dem), så der kan beg 

at strikke halsudskæring fra venstre side af arb’s hals 

(“forsiden”). Strik 2 m sammen i beg og slutn af p på 

retsiden arb op, og fortsæt med raglan indt ligeledes 

på retsiden. Strik nu frem og tilbage over arb til alle m 

på forsiden af bærestykket er brugt. Lad de resterende 

m hvile. 

 

HALSKANT 

Skift til p 3,5 og saml ca. 20 (24) 26 (32) 32 (36) m op 

langs halskanten på forstykket, så du i alt har ca. 56 (64) 

76 (80) 88 (92) m på p (m-tallet skal gå op i 4), strik 6 p 

dobbelt rib, 2 r, 2 vr, derefter lukkes alle m løst af i dob-

belt rib. 

 

MONTERING 

Hæft ender og sy hullerne under ærmerne pænt sam-

men. Damp arb under et vådt viskestykke, eller med 

dampstrygejern, der skal ikke presses. Mens arb er fug-

tigt trækkes forsigtigt i forskellige retninger, for at rette 

mønsteret til. 

 

 

 

 

 


