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FLUFFIGE BABYBOOTS

Ylle (100 % uld ”SW”. Nøgle ca 100 g = 208 m)
Curly (77 % uld ”SW” 10 % premium akryl, 13 % mohair. Nøgle ca 100 g = 195 m)
Ca 22 m x 44 p i retstrikning (med Ylle), på p 3 = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
38-44(50-56)62-68(74-80)86-92 cl
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af
materiale
er ikke tilladt uden aftale med Järbo Garn AB.
prematur(0-2)2-6(6-12)12-24 mdr.
Ca 6(7,5)9(11)13 cm
FOTO Emrik Jansson
Fv 1: Ca 50(50)50(50)50 g (fv 15403, Ylle)
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
Fv 2: Ca 25(25)25(25)25 g (fv 15503, Curly)
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se
3 og 4 mm
Berit Lindberg E-POST patterns@jarbo.se
G. Immerkær
• 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 at 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

FORKORTELSER

arb=arbejdet, m=maske/masker, vr=vrang/vrangmaske, r=ret/retmaske, omg=omgang, retst=retstrikning, p=pind/pinde.

FORKLARINGER

Retstrikning frem og tilbage: alle m strikkes ret. Retstrikning rundt: hver anden omg strikkes ret og hver anden strikkes vrang.

BOOTS

Slå 20(22)24(24)26 m op på p 4 med fv 2, saml til en ring. Strik 5(5,5)6(7)8 cm retstrikning.
Skift til p 3 og fv 1, strik 1 omg ret. Strik derefter 8(10)10(12)14 omg rib, 1 r, 1 vr. Strik 1 omg ret og tag på denne omg
5(5)5(7)7 m ud jævnt fordelt. Strik retstrikning over 7(7)7(9)9 m i 3(3,5)4(4,5)5 cm, dette er oversiden af sokken
(de resterende m hviler. På sidste p fra vrangsiden strikkes de 2 første og de 2 sidste m ret sammen = 5(5)5(7)7 m tilbage.
Klip garnet over.
Start midt bag, sæt gerne en markering her, så det er let at se hvor omg starter/slutter. Saml 8(9)10(11)12 m op på hver
side af overdelen. Strik rundt i retstrikning over alle m i 1,5(2)2,5(3)3 cm. Tag på sidste p fra vrangsiden 2 m ind.
Strik 2 m vrang sammen på hver side af de 5(5)5(7)7 midterste m ved tåen.
Luk af efter en omg ret. Start midt bag, luk af frem til de midterste 7(7)7(9)9 m ved tåen, disse strikkes ret, fortsæt med
at lukke af på den anden side - fra tåen til midt bag. Klip garnet over.
Nu strikkes retstrikning over de resterende 7(7)7(9)9 m = sålen, start på vrangsiden. Når der er strikket ca 6(7,5)9(11)13
cm, strikkes - på en pind fra vrangsiden - de 2 første m og de 2 sidste m på pinden ret sammen = 5(5)5(7)7 m, som lukkes
af på næste pind.

MONTERING

Sy sålen fast til sokken. Sy i den yderste maskebue, således at der ikke bliver en tyk søm. Hæft alle ender.
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