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EP15·03

BABY ULL
100% merinoull, nøster à 50 gram
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GARNFORBRUK
Jakke
hvitt nr. 800 ca.
Bukse
grått nr. 855 ca.
hvitt nr. 800 ca.
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BABY ULL

JAKKE, BUKSE LUE OG SOKKER

GARN

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca.
Hel lengde ca.
Ermelengde ca.
Bukse
Størrelser
Benlengde ca.
Hoftevidde ca.
Sokker
Størrelser
Sokker
Hodevidde ca.
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FORKORTELSER

M=maske, r=rett, vr=vrang,
str=strikk, p=pinne, omg=omgang,
vr-bord=vrangbord, glattstr=glattstrikk,
vrangbordstr=vrangbordstrikk,
kantm=kantmaske, arb=arbeidet,
beg=begynn, sm=sammen, g=gram,

Der hvor mønsteret blir berørt av fellinger str m i glattstr.
Siste m på alle p tas løs av p med garnet bak arb og første
m på alle p str r.
Knapphull lages i stolpen på venstre forstykke fra retten
slik: Str til det er 5 m igjen på p, str 2 m r sm, 1 kast, 3 r.

(2)
2
(3)
3
nøster
(1)
1
(1)
1
nøste
(også nok til lue og sokker)

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr. 3.

TILBEHØR

6 små knapper.

STRIKKEFASTHET

28 m glattstrikk og 26 m mønster I
i bredden på p nr. 3 måler 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes
hvis resultatet skal bli vellykket.

		
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.

JAKKE

(str frem og tilbake på rundp) OBS! Det lages 6 knapphull
i venstre forkant på jakken. Knapphullene lages ved 1 cm (likt
for alle størrelser), (5) 5½ (6) 6½ cm, (9) 10 (11) 12 cm, (13-14½)
16-17½ (17-19) 21-23 cm og (21½) 23½ (25½) og 28½ cm.

BOLEN
Legg opp (127) 135 (143) 151 m med hvitt på p nr. 3 og str 5 p
frem og tilbake i rillestr (alle p str r). Str videre i mønster I etter
diagrammet innenfor 5 kantm i hver side (som str r på alle p).

Str til arb måler ca. (17) 18 (19) 21 cm. Del arb i sidene med (61)
65 (69) 73 m til ryggen og (33) 35 (37) 39 m til hvert forstykke.

RYGGEN
Str videre som før til arb måler ca. (23) 25 (27) 30 cm. Fell av de
midterste (23) 25 (25) 25 m til nakken og str hver side ferdig for
seg. Venstre side: Fell videre til nakken på hver 2. p med 2,1,1 m.
Str til arb måler ca. (25) 27 (29) 32 cm og fell de resterende (15)
16 (18) 20 skulderm av til en jevn kant som ikke strammer.
Str høyre side likt, men speilvendt.
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FORSTYKKENE
Str videre som før til arb måler ca. (21) 23 (25) 28 cm.
Husk knapphullene på venstre forstykke. Sett de (11) 12

DIAGR AM

(12) 12 første m ved forkanten på en hjelpetråd til halsringningen.
Fell videre til halsringning på hver 2. p med (3) 2 (1) 1 m. Str til
arb måler ca. (25) 27 (29) 32 cm og fell de resterende (15) 16
(18) 20 skulderm rett av til en jevn kant som ikke strammer.

ERMENE
Legg opp (36) 38 (40) 42 m med hvitt på strømpep nr. 3 og
str 5 omg rundt i rillestr (vekselvis 1 omg vr, 1 omg r). Str videre
i mønster I etter diagrammet til arb måler ca. (15) 17 (19) 21 cm,
samtidig som det økes 2 m midt under ermet (først og sist på
omg) på ca. hver 4.-3.-2½.-2. cm til det er i alt (42) 48 (52) 58 m
i omg. Fell av til en jevn kant som ikke strammer. Str det andre
ermet likt.

MONTERING OG KANTER
Sy eller mask sm på skuldrene. Sy i ermene med kantm til
sømmemonn. Halskant: Sett m fra hjelpetrådene på en p nr.
3 og plukk opp ca. (68) 72 (76) 80 m langs halsringningen og
nakken med hvitt. Str 5 p rillestr frem og tilbake over alle m
(husk knapphullet i venstre forkant) Fell av til en jevn kant som
ikke strammer. Sy i knappene og fest alle løse tråder på vrangen.

	
  

BUKSE

Legg opp (132) 136 (144) 152 m med grått på rundp nr. 3 og str
ca. 6 cm rundt i vrangbordstr med 1 r, 1 vr. Str 1 omg vr, samtidig
som det økes jevnt fordelt til (136) 148 (160) 160 m. Str glattstr
til arb måler ca. 12 cm (likt for alle størrelser). Sett en merketråd
midt foran og midt bak og str buksen høyere bak slik: Beg ved
merket midt bak og str 6 m r, snu, kast, ta 1 m løs av og str 11 m
vr tilbake, snu, kast, ta 1 m løs av, str 17 m. Fortsett slik med 6 m
mer for hver snuing i alt (4) 4 (5) 6 ganger til hver side. OBS!
For at det ikke skal bli huller i arb, str kastene sm med neste m
etter alle snuingene. Str glattstr rundt over alle m til arb måler ca.
(14) 15 (16) 17 cm (midt foran). Beg ved merket midt bak og øk til
kile slik: Str 1 m, øk 1 m, str til 1 m gjenstår til merket midt foran,
øk 1 m, str 2 m, øk 1 m, str til 1 m gjenstår til merket midt bak,
øk 1 m, str 1 m. Gjenta disse økningene på hver 2. p til det er
(160) 172 (184) 184 m på p. Del til ben slik: Str (80) 86 (92)
92 m (venstre ben), sett de resterende (80) 86 (92) 92 m på
en hjelpetråd og str venstre benet først. Fell 2 m på innsiden av

	
  

benet på hver omg ved å str 2 m vridd r sm i beg på omg og str
2 m r sm i slutten på omg. Fell slik i alt (4) 5 (4) 4 ganger = (72)
76 (84) 84 m. Str videre rundt i glattstr til benet måler (8) 12 (14)
16 cm. Str mønsterbord II og deretter ca. 1 cm glattstr med grått.
Str 1 omg vr, samtidig som det felles jevnt fordelt til (48) 50 (52)
54 m. Str ca. 10 cm vrangbordstr med 1 r, 1 vr. Fell av i vrangbordstr til en jevn kant som ikke strammer. Str det andre benet
likt. Sy sm i skrittet og fest alle løse tråder på vrangen.
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SOKKER

Legg opp (40) 44 (48) m med grått på strømpep nr. 3 og str ca.
(8) 9 (10) cm rundt i vrangbordstr med 12 r, 1 vr. Str frem
og tilbake i rillestr over de første (10) 12 (14) m i omg (de øvrige
(30) 32 (34) m settes på en hjelpetråd). Str til det er (10) 10 (12)
riller (= vrist). La m stå på p. Sett m fra hjelpetråden på p og plukk
opp (8) 8 (10) m på hver side av vristen. Beg omg midt bak
i hælen. Str 1 omg vr over alle (56) 60 (68) m. Str mønsterbord III.
Skift til grått og str 1 omg r og 1 omg vr. Fell av alle m untatt (10)
12 (14) m på tåen. Str frem og tilbake i rillestr til det er (20) 22 (24)
riller til sålen. OBS! Samtidig, når det er (17) 19 (21) riller til sålen,
felles 1 m av i beg på de neste 6 p. Fell av de resterende (4) 6 (8)
m og sy sålen til sidene og hælen. Str den andre sokken lik.
Fest alle løse tråder på vrangen.

LUE

Legg opp (104) 112 (120) m med grått på strømpep eller liten
rundp nr. 3 og str ca. (3½) 4½ (5) cm rundt i vrangbordstr med 1
r, 1 vr. Str 1 omg r til brettekant og videre i vrangbordstr som før
til arb måler ca. (6½) 8½ (9½) cm. Str mønsterbord IV etter
diagrammet. Gjenta de første 8 omg i alt (2) 2 (3) ganger og str
deretter de siste 22 omg, samtidig som det felles som vist på
diagrammet = (26) 28 (30) m. Klipp av garnet og str 2 og 2 m r
sm (med grått) samtidig som tråden trekkes gjennom m.
Brett opp kanten nede på luen (oppleggskanten kan eventuelt
sys til luen med løse sting). Tvinn 2 snorer á ca. 20 cm til
knyttebånd og sy til i hver side. Fest alle løse tråder på vrangen.
Press ikke arb, men legg eventuelt plaggene flatt i fasong
under fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.
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FOTO: ANNE LISE NORHEIM | STYLIST: NINA KVESETH | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO
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Trysil Garn er produsert
av Norges største garngrossist
Gjestal Garn.
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