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PURE ECO BABY WOOL 100 % økologisk ull,
50 gram = ca 160 meter
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PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
Lue
Passer
hodevidde ca
Selebukse
Livvidde ca
Hel lengde ca
GARNFORBRUK
Jakke og lue
Natur 1301
Lys stålgrå 1302
Vårgrønn 1323
Korngul 1309
Bukse
Lys stålgrå 1302
Vårgrønn 1323
Korngul 1309
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PINNEFORSLAG

Liten og stor rundp og strømpep nr 2,5 og 3

TILBEHØR

5 knapper til jakken (3 vårgrønne
og 2 korngule) 2 knapper til buksen
(1 vårgrønn og 1 korngul)

JA KKE
Bolen strikkes frem og tilbake frem til ermehull, deles
videre i forstykker og bakstykke. De 6 ytterste m foran (på
hver side) strikkes i rillestrikk, r på alle p. Det strikkes
knapphull i venstre forkant til gutt og høyre til jente.

STRIPEMØNSTER
Strikkes i glattstrikk, r på retten og vr på vrangen:
* 4 p/omganger natur, 4 p/omganger lys stålgrå*, gjenta fra
*-*.

BOLEN
Legg opp 146 (158) 168 (180) 186 (190) m med lys stålgrå på
rundp nr 2,5. Strikk 6 p r. Skift til p nr 3 og natur og strikk

STRIKKEFASTHET 28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
38 m vrangbordstrikk 2 r, 2vr på p nr 3 		
(lett sammentrukket) = 10 cm
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske,
p = pinne

stripemønster, strikk de 6 ytterste m i hver side i rillestrikk.
Samtidig fell i venstre side gutt og høyre side jente for
knapphull, det første like etter rillekant, videre på hver 5,5.
(6,5.) 7,5. (8.) 8,5. (9.) cm slik (fra vrangen):
Strikk 2 m r, fell av de 2 neste, legg disse opp på neste p.
Strikk til arbeidet måler 19 (22) 25 (26) 27 (28) cm, Fell for
ermehull slik:
Strikk 36 (39) 41 (43) 45 (46) m (= forstykket), fell 4 (4) 4 (6) 6
(6) m til ermehull, strikk 66 (72) 78 (82) 84 (86) m (= bakstykket), fell 4 (4) 4 (6) 6 (6) m til ermehull, strikk 36 (39) 41 (43)
45 (46) m til forstykket.
Strikk videre bakstykket og forstykker hver for seg.

BAKSTYKKE
Strikk til arbeidet måler 28 (32) 36 (38) 40 (42) cm, fell av.
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HØYRE FORSTYKKE
Strikk til arbeidet måler 24 (29) 32 (34) 36 (38) cm, fell av for
firkanthals i høyre side 17 (18) 19 (21) 22 (22) m = 17 (19) 20
(19) 20 (24) m. Strikk til arbeidet måler 28 (32) 36 (38) 40 (42)
cm, fell av.

VENSTRE FORSTYKKE
Strikk som høyre forstykke, men speilvendt.

ERMENE
Legg opp på p nr 2,5 og lys stålgrå 36 (38) 42 (42) 42 (42) m.
Strikk 6 p r frem og tilbake= 3 riller. Skift til p nr 3 og natur og
strikk stripemønster rundt. Sett et merke der omgangen
starter. Øk 1 m på hver side av merket på ca hver 2. (1,5.) 1,5.
(1,5.) 1,5. (1,5.) cm til det er 50 (56) 62 (68) 72 (78) m i
omgangen. Strikk til ermet måler 16 (17) 20 (24) 26 (28) cm.
Del arbeidet ved merket og strikk ytterligere 1 (1) 1 (2) 2 (2)
cm frem og tilbake i stripemønster, fell av. Strikk et erme til
på samme måten.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene. Sy ermene på bolen, sy sammen
kant nederst på ermene.

HALSKANT
Strikk opp langs forkantene og rundt halsringningen med p
nr 2,5 og lys stålgrå ca 30 m per 10 cm. Stram litt i svingen
inne i firkanthalsen, slik at denne blir jevn. Strikk 1 p r, og 1 p r
fra vrangen = 1 rille. Fell av, pass på å få passe stram kant.
Sy i knapper.

LOMMER
PERLESTRIKK:
1. p: * 1 r, 1 vr *, gjenta fra *-* ut p.
2. p: r over vr, og vr over r.
Gjenta disse 2. p.
Korngul lomme høyre side: Legg opp på p nr 3 med korngul
20 (20) 22 (22) 24 (24) m. Strikk 4 p i perlestrikk. Strikk videre
i glattstrikk, men de 2 ytterste m i hver side strikkes i perlestrikk. Strikk til lommen måler 9,5 (10) 11,5 (13) 13,5 (14) cm.
Strikk 4 p i perlestrikk, fell av med r og vr m.
Vårgrønn lomme venstre side: Legg opp på p nr 3 med
vårgrønn 12 (12) 14 (14) 16 (16) m. Strikk 4 p i perlestrikk.
Strikk videre i glattstrikk, men de 2 ytterste m i hver side
strikkes i perlestrikk. Strikk til lommen måler 4 (4) 5 (5) 6 (6)
cm. Strikk 4 p i perlestrikk, fell av med r og vr m. Sy korngul
lomme på nede på høyre forstykke, og vårgrønn lomme
oppe på venstre forstykke.

SELEBUKSE
ARBEIDET STARTER ØVERST I LIVET:
Legg opp 120 (136) 144 (152) 160 (168) m med lys stålgrå på
p nr 2,5. Strikk 1 cm rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. NB!
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LUE
Legg opp 128 (136) 144 (152) m med lys stålgrå på rundp nr
3. Strikk rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til arbeidet
måler 18 (20) 22 (24) cm. Fell 1 vr m i hvert felt med vr m ved
å strikke 2 vr sammen. Strikk 3 omganger med r over r og vr
over vr. Fell på neste omgang 1 r m i hvert felt med 2 r m,
ved å str 2 m r sammen. Strikk 2 omganger med 1 r, 1 vr. Fell
på neste omgang ved å strikke 2 m r sammen hele omgangen rundt. Klipp av garnet og strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som tråden trekkes gjennom m. Brett opp kanten
nederst på luen.

Omgangen begynner med 1 r, 2 vr og ender med 2 vr, 1 r.
Sett et merke ved omgangens begynnelse (= midt bak) og et
merke etter 60 (68) 72 (76) 80 (84) m (= midt foran).
På neste omgang skal det felles for 2 knapphull foran, plasser
disse 12 (13) 14 (14) 15 (16) m fra midtmerket på hver side.
Fell av 2 m for knapphull, legg disse opp igjen på neste
omgang. Strikk til arbeidet måler 2 cm. Strikk 1 omgang vrang
= brettekant. Strikk til arbeidet måler 4, 5 cm, og husk å felle
for 2 knapphull på samme sted (knappen skal gjennom 2
lag). Skift til p nr 3, fortsett i vrangbordstrikk og strikk buksen
høyere bak slik:
Start ved merket midt bak, strikk 8 m, snu. Ta et kast og strikk
16 m, snu. Ta et kast og strikk 24 m, snu. NB! Strikk kastene
sammen med neste m for å unngå hull i arbeidet. Ta et kast
og strikk 32 m, snu. Ta et kast og strikk 40 m, snu. Fortsett
slik, med 8 m mer for hver snuing i alt 4 (5) 6 (7) 7 (7) ganger.
Strikk til arbeidet fra brettekant måler 16 (18) 20 (22) 24 cm.
Øk 1 m på hver side av merkene foran og bak på hver 2.
omgang i alt 5 (5) 6 (7) 7 (8) ganger = 140 (156) 168 (180) 188
(200) m i omgangen. De økte m strikkes med i vrangbordstrikk etter hvert som det økes. Del arbeidet ved merketrådene, og strikk hvert ben videre rundt, hver for seg = 70 (78) 84
(90) 94 (100) m på hvert ben. Sett et merke på innsiden av
benet. Strikk rundt i vrangbordstrikk samtidig som det felles 1
m på hver side av merket på hver 2. omgang i alt 9 (10) 12
(12) 14 (16) ganger = 52 (58) 60 (66) 66 (68) m. Strikk til
arbeidet måler 45 (50) 55 (60) 64 (68) cm (medregnet brett
nederst). Fell av med r og vr m. Strikk det andre benet på
samme måte. Sy ned brettekant øverst.
Seler: Legg opp 10 m med vårgrønn på p nr 2,5, og strikk
frem og tilbake i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til arbeidet
måler 34 (38) 40 (46) 48 (50) cm. Fell av. Strikk en sele til på
samme måte med korngul. Sy selene på midt bak innenfor
brettekanten, med ca 4 (4) 5 (5) 6 (6) cm mellomrom. Sy på
en knapp i samme farge som hver sele, framme på selen.
Legg selene i kryss bak og knapp på foran.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
Pure ECO Baby Wool er et 4-tråds ekstra
mykt og naturlig garn i ren, ny ull som har
beholdt ullas opprinnelige egenskaper.
Det betyr maksimal elastisitet og god
varme- og isolasjonsevne selv når plagget
er vått.
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PURE

ECO BABY
WOOL
100 % økologisk ull
GOTS og ICEA-sertifisert garn
Produsert i Italia

Anbefalt strikkefasthet I:
28 masker i glattstrikk
på pinne nr 3 = 10 cm.
Strikkefasthet II:
32 m i glattstrikk
på p 2,5 = 10 cm.
50 gram = ca 160 meter

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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