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”FEST” – TRØJE, TIGHTS & KJOLE TIL BØRN

TRØJE:
OVERVIDDE
HEL LÆNGDE
GARNFORBRUG
TILBEHØR

Ca 48(52)56(58)62(68)72(78)84(90) cm
Ca 26(28)33(35)38(41)44(47)52(56) cm
Ca 100(100)150(200)250(250)300(300)350(400) g (fv 31103)
5(6)7(7)7(7)8(8)8(8) knapper

TIGHTS:
HEL LÆNGDE
GARNFORBRUG

Ca 36(42)52(58)64(73)81(87)89(92) cm (med ombukket rib øverst)
Ca 50(100)150(150)150(200)200(250)300(300) g (fv 31103)

KJOLE:
OVERVIDDE
HEL LÆNGDE
GARNFORBRUG

Ca 45(49)53(55)59(65)69(75)77(83) cm
Ca 43(45)47(48)50(55)60(65)68(71) cm
Ca 100(150)150(150)200(200)250(300)300(350) g (fv 31107)

PINDE
RUNDPIND
STRØMPEPINDE
DESIGN & TEKST
OVERSÆTTELSE

3.5 og 4 mm
3.5 og 4 mm, 60 cm
3.5 og 4 mm
Soolorado/Sanna Mård Castman E-POST patterns@jarbo.se
Jonna Nielsen

STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden i vore opskrifter kan variere afhængig af arbejdets type og form. For at
finde din størrelse anbefaler vi, at du først tager alle mål direkte på kroppen og derefter bestemmer, hvor meget
bevægelsesvidde, du ønsker. Børnetøj måles i centilong. Storlek 38, 44 = prematur, bruges som benævnelse for børn født
før udgangen af 37. graviditetsuge, plejer af betegnes som for tidligt fødte (PT - Pre Term), 50 cl (ca 0-1 måned) til 170
centilong (ca 14 + år). Du målet barnets hele længde for at finde den rigtige centilongstørrelse. Længden på den indvendige
side af benet måler du fra skridtet til hælen. OBS! Se størrelsestabel på www.jarbo.se

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
STØRRELSER–CL

TIPS & RÅD

Rio (6 % Uld, 25 % Bomuld, 69 % Premium Akryl. Ca 100 g = 300 m)
Ca 21-22 m og 28-30 p glatst på p 4 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug og facon kan variere ved andre typer garn)
50-56(62-68)74-80(86-92)98-104(110-116)122-128(134-140)146-152(158-164) cl
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• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikke/hæklefastheden
passer. Hvis strikke/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

FORKORTELSER

arb=arbejdet, glatst=glatstrikning, indt=indtagning/indtagninger, indtomg=indtagningsomg, kantm=kantmaske, m=maske,
omg=omgang, p=pind/pinde, rest=resten, rm=retmaske, rets=retsiden, udt=udtagning, vm=vrangmaske, vrangs=vrangsiden

FORKLARINGER

Tag 1 m ud = tag tråden op mellem 2 m sno den og strik den ret
Kantmaske (kantm) Yderste m i hver side strikkes ret på alle omg.

TRØJE
FORSTYKKE OG RYG

Trøjen strikkes frem og tilbage på rundpind. Slå 116(124)136(140)148(160)168(184)196(208) m op på rundp nr 3.5 og
strik rib 2 rm 2 vm indenfor kantm i hver side (1. p = vrangs). Strik 4 cm. På sidste p fra vrangs strikkes pinden ret og
der tages 15(15)19(19)17(17)17(19)19(17) m ind jævnt fordelt = 101(109)117(121)131(143)151(165)177 (191) m på
pinden. Skift til rundp nr 4 og strik glatst indenfor kantm i hver side.
Når arb måler ca 14(15)18(20)23(25)27(28)29(33) cm strikkes en p fra rets på følgende måde: Strik 22(25)26(27)30
(33)35(38)41(45) m (= højre forstykke), luk 6 m af til ærmegab, strik 45(47)53(55)59(65)69(77)83(89) m (= ryggen),
luk 6 m af til ærmegab, strik de resterende 22(25)26(27)30(33)35(38)41(45) m (= venstre forstykke). Læg arb til side.

ÆRMER

Slå 40(40)44(48)48(48)52(52)56(56) m op på strømpep nr 3.5 og fordel m på 4 p. Strik 4 cm rib 2 rm 2 vm rundt. Skift
til strømpep nr 4. Strik 1 omg vrang og tag 8(6)4(8)8(6)8(6)8(4) m ind jævnt fordelt = 32(34)40(40)40(42)44(46)48(50)
m på pinden. Sæt en markør i begyndelsen af omg = midt under ærmet. Strik glatst (= alle omg ret).
Når arb måler ca 6(6)8(8)8(8)9(9)9(9) cm tages 1 m ud før og 1 m ud efter markøreren. Gentag udtagningen med
4(6)7(7)8(9)8(9)9(10) omg’s mellemrum yderligere 6(5)6(6)7(8)9(10)10(9) gange = 46(46)54(54)56(60)64(68)70(70) m.
Når arb måler ca 17(20)24(27)32(36)39(43)44(45) cm lukkes 6 m til ærmegab = 3 m på hver side af markøren = 40(40)48
(48)50(54)58(62)64(64) m. Læg arb til side og strik et ærme mere.

BÆRESTYKKE

Nu skal forstykke og ryg strikkes sammen med ærmerne.
Strik højre forstykke, strik et ærme ind, hvor der er lukket af til ærmegab. Strik ryggen, strik næste ærme ind, hvor der er lukket
af til ærmegab, strik venstre forstykke = 169(177)201(205)219(239)255(277)292(307) m. På næste p fra vrangs tages
12(8)12(4)6(6)6(6)7(10) m ind jævnt fordelt = 157(169)189(201)213(233)249(271)285(297) m. Strik
12(12)12(12)12(14)18(22)22(24) p. På næste p fra rets begynder man at tage ind på følgende måde: Tag
13(13)16(16)17(18)20(22)23(23) m ind jævnt fordelt. Gentag disse indtagninger yderligere 2(7)1(2)1(2)2(2)0(7) gange med
3 p’s mellemrum. Strik 3 p, tag 12(1)14(15)16(17)18(20)22(0) m ind jævnt fordelt. Gentag disse indtagninger med 3 p’s
mellemrum yderligere 4(0)5(4)5(4)4(4)6(0) gange = 58(64)73(78)83(94)99(105)108(113) m tilbage. På næste p fra rets tages
12(13)16(17)18(26)26(28)29(30) m ind jævnt fordelt = 46(51)57(61)65(68)73(77)79(83) m på pinden. Sæt m på en tråd.

MONTERING

Venstre forkant: Saml m op fra rets med p nr 3.5 indenfor kantm langs med forkanten. Saml 1 m op i hver omg, spring
over ca hver 4. omg. Strik herefter rib 2 rm 2 vm indenfor kantm i hver side. Når ribben måler ca 2½ cm lukkes af i rib.
Højre forkant: Strikkes som venstre forkant men spejlvendt. Lav også 5(6)7(7)7(7)8(8)8(8) knaphuller midt på kanten.
Det nederste ca 2 cm fra underkanten, det øverste lige nedenfor den øverste kant. De øvrige med lige store mellemrum.
Halskant: Saml 6 m op fra rets med rundp 3.5 langs med ribkanten øverst på højre forstykke, strik forstykke og ryg ind,
6 m over ribkanten øverst på venstre forstykke. Strik nu retst og for at gøre kraven højere bag på, strikkes på følgende
måde: Strik 35(37)39(41)43(45)46(48)50(52) rm, vend, strik 8(8)9(9)9(9)9(9)9(9) rm, vend, strik 16(16)18(18)18(18)18(18)
rm, vend, fortsæt med at strikke over 8(8)9(9)9(9)9(9)9(9) m mere for hver gang, inden der vendes, til der er strikket i
alt 39(41)45(47)49(51)52(54)58(60) m (= 4(4)6(6)6(6)6(6)8(8) p retst), vend og strik pinden ud. Strik 1 p tilbage over
alle m, luk af. Sy åbningen under ærmerne sammen. Sy knapper i.

TIGHTS

Strikkes fra taljen og ned. Slå 100(104)108(116)124(136)148(160)172(176) m op på rundp 4 og strik hele arb rundt i
rib 2 rm 2 vm. Når arb måler ca 9(11)14(15)16(17)18(19)20(21) cm bestemmes, hvor man har midt foran og marker de
2 midterste m. Tag 1 m ud på hver side af de midterste 2 m. Gentag udt på hver anden p til der er 128(134)140(148)156(164)
168(176)180(184) m på pinden. De udtagne m skal også strikkes med i ribst.
Når arb måler ca 20(22)24(25)26(27)28(29)29(30) cm lukkes de midterste (4)6(6)6(6)6(6)6(6) m foran og de midterste
4(4)6(6)6(6)6(6)6(6) m bag på. Hvert ben strikkes nu færdigt for sig. Fordel benets 60(62)64(68)72(76)78(82)84(86)
m på 4 strømpepinde 4 mm. Tag på første omg 4(2)4(4)4(4)2(2)0(2) m ind ved benets inderside, sådan at du får
56(60)60(64)68(72)76(80)84(84) m. Dette for at m på ribben skal passe. Når benet måler ca 18(22)30(35)40(48)55(60)62(64)
cm lukkes alle m af elastisk i ribst. Sy åbningen mellem benene sammen. Bøj ca 2 cm øverst mod vrangs og sy til. Lad
nogle cm være åbne i siden, træk elastik i gennem linningen.

KJOLE

Slå 148(162)164(172)180(188)200(214)218(232) m op på rundp 4 og strik rundt i rib 1 rm 1 vm. Strik 2 cm.
Strik herefter glatst rundt (= alle omg ret). Strik 74(81)84(86)90(95)100(107)109(116) m, sæt en markør, strik 74(81)84(86)
90(95)100(107)109(116) m, sæt en markør.
Når arb måler 4 cm laves en indtomg. Indtomg = Lav en enkeltindt på hver side af markørerne. Inden markøren strik 2
m ret sammen. Efter markøren tag en m løs af, strik 1 m, træk den løse m over. Der bliver 4 m mindre for hver indtomg.
Gentag indtomg på følgende måde:
50-56 cl: Ved 4 cm (= første indtomg), 6 cm, 8 cm, 10, cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm,
28 cm, 30 cm.
62-68 cl: Ved 4 cm (= første indtomg), 6 cm, 8 cm, 10, cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm,
27 cm, 28 cm, 30 cm.
74-80 cl: Ved 4 cm (= første indtomg), 6 cm, 8 cm, 10, cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm,
28 cm, 30 cm, 32 cm.
86-92 cl: Ved 4 cm (= første indtomg), 6 cm, 8 cm, 10, cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm,
28 cm, 30 cm, 32 cm.
98-104 cl: Ved 4 cm (= første indtomg), 6 cm, 8 cm, 10, cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 26 cm, 30 cm, 34 cm.
110-116 cl: Ved 4 cm (= første indtomg), 6 cm, 8 cm, 10, cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 20 cm, 22 cm, 26 cm, 30 cm, 34
cm, 38 cm.
122-128 cl: Ved 4 cm (= første indtomg), 6 cm, 8 cm, 10, cm, 12 cm, 14 cm, 18 cm, 22 cm, 26 cm, 30 cm, 34 cm, 38
cm, 42 cm.
134-140 cl: Ved 4 cm (= første indtomg), 6 cm, 8 cm, 10, cm, 14 cm, 18 cm, 22 cm, 26 cm, 30 cm, 34 cm, 38 cm, 42
cm, 46 cm.
146-152 cl: Ved 4 cm (= første indtomg), 6 cm, 8 cm, 10, cm, 14 cm, 18 cm, 22 cm, 26 cm, 30 cm, 34 cm, 38 cm, 42
cm, 46 cm.
158-164 cl: Ved 4 cm (= første indtomg), 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 16 cm, 20 cm, 24 cm, 28 cm, 32 cm, 36 cm, 40
cm, 44 cm, 48 cm.
Når alle indtagninger er færdige skal der være 92(102)104(112)128(136)148(162)166(176) m tilbage.
Når arb måler ca 31(32)33(34)36(40)44(48)50(52) cm lukkes 6 m af i hver side til ærmegab = 3 m på hver side af
markørerne. Nu er der 80(90)92(100)116(124)136(150)154(164) m tilbage. Strik 40(45)46(50)58(62)68(75)77(82) m,
slå 36(39)43(45)46(48)55(58)60(62) m op til ærme, strik 40(45)46(50)58(62)68(75)77(82) m, slå 36(39)43(45)46(48)55(58)
60(62) m op til ærme = 152(168)178(190)208(220)246(266)274(288) m på pinden. Tag 4(4)6(4)8(6)2(8)2(4) m ind på
næste p jævnt fordelt, tag ikke ind over ærmernes masker = 148(164)172(186)200(214)244(258)272(284) m.
Strik samtidig rib 1 rm 1 vm på ærmernes masker. Strik yderligere 3 omg med glatst og rib. Derefter strikkes glatst over
alle m. Strik 0(0)0(0)2(4)4(4)6(6) omg. Begynd herefter at lave indtagningsomgange til kraven på følgende måde:
50-56 cl: Tag 12 m ind jævnt fordelt over omg med 5 omg’s mellemrum 7 gange og med 3 omg’s mellemrum 1 gang.
62-68 cl: Tag 12 m ind jævnt fordelt over omg md 5 omg’s mellemrum 5 gange og med 3 omg’s mellemrum 2 gange,
herefter 11 m med 3 omg’s mellemrum 2 gange.
74-80 cl: Tag 12 m ind jævnt fordelt over omg med 5 omg’s mellemrum 5 gange og med 3 omg’s mellemrum 4 gange.
86-92 cl: Tag 13 m ind med 5 omg’s mellemrum 5 gange, med 3 omg’s mellemrum 3 gange, 12 m med 3 omg’s mellemrum 1 gang.
98-104 cl: Tag 13 m ind med 5 omg’s mellemrum 2 gange, 14 m med 5 omg’s mellemrum 3 gange, med 3 omg’s mellemrum 4 gange.
110-116 cl: Tag 15 m ind med 5 omg’s mellemrum 5 gange, med 3 omg’s mellemrum 3 gange, 14 m med 3 omg’s
mellemrum 1 gang.
122-128 cl: Tag 17 m ind med 5 omg’s mellemrum 5 gange og med 3 omg’s mellemrum 3 gange, herefter 16 m med 3
omg’s mellemrum 1 gang.
134-140 cl: Tag 16 m ind jævnt fordelt over p med 5 omg’s mellemrum 3 gange og med 3 omg’s mellemrum 7 gange.
146-152 cl: Tag 17 m ind med 5 omg’s mellemrum 3 gange, med 3 omg’s mellemrum 7 gange.
158-164 cl: Tag 18 m ind med 5 omg’s mellemrum 3 gange, med 3 omg’s mellemrum 5 gange. 17 m med 3 omgs mellemrum 2 gange.
Når alle indtagningsomgange er færdige er der 52(58)64(70)76(80)92(98)102(106) m tilbage. Strik 4 omg rib 1 rm,
1 vm. Luk af i rib.
Sy åbningen under ærmerne sammen.
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