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LUNT SÆT TIL BABY

GARNKVALITET
GARNALTERNATIV

Lama Silk (70 % Blød babylama. 30 % Morbærsilke. Ca 50 g = 165 m)
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
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CARDIGAN (A) & BLUSE (B):
STRIKKEFASTHED (A,B)
Ca 27-28 m x 40 p i mønsterstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm
STØRRELSER-CL (A,B)
44(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl
STØRELSER-ÅR (A,B)
prematur(0-2)2-6(6-12)12-24 mdr. (2-4) år
OVERVIDDE (A,B)
Ca 49(52)56(60)64(68) cm
HEL LÆNGDE (A,B)
Ca 24(26)29(32)34(36) cm
ÆRMELÆNGDE (A,B)
Ca 16(18)20(22)24(25) cm (fra rib til ærmegab)
GARNFORBRUG (A)
Fv 1: Ca 125(125)150(175)200(225) g (fv 12209, rosa)
Fv 2: Ca 25(25)25(25)25(25) g (fv 12201, natur)
GARNFORBRUG (B)
Ca 125(150)175(200)225(250) g (fv 12201, natur)
PINDE (A,B)
2.5 og 3 mm (til ærmerne)
RUNDPINDE (A,B)
2,5 og 3 mm, 60 cm
TILBEHØR (A)
Ca 5(5)6(6)6(7) knapper
BUKSER (C,D):
STRIKKEFASTHED (C)
STRIKKEFASTHED (D)
STØRRELSER-CL (C,D)
STØRRELSER-ÅR (C,D)
HOFTEVIDDE (C,D)
LÆNGDE INV BEN (C,D)
LÆNGDE UDV BEN (C,D)
GARNFORBRUG (C,D)
PINDE (C,D)
RUNDPINDE (C,D)
TILBEHØR (C,D)

M MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
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Ca 27-28 m x 40 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm
Ca 36 m x 40 p i ribstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm
44(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl
prematur(0-2)2-6(6-12)12-24 mdr. (2-4) år
Ca 46(48)50(54)56(58) cm
Ca 18(20)22(26)30(33) cm
Ca 40(44)48(54)60(64) cm
Ca 125(150)150(175)200(200) g (fv C: 12209, rosa / D: 12201, natur)
2.5 og 3 mm (til benene)
2,5 og 3 mm, 40 cm
Elastik ca 85-95 cm, eller ønsket længde

HUER (E-G):
STRIKKEFASTHED (E-G)
STØRRELSER-CL (E-G)
STØRRELSER-ALDER (E-G)
GARNFORBRUG (E)
GARNFORBRUG (F)
GARNFORBRUG (G)
STRØMPEPINDE (E)
RUNDPINDE (F,G)

Ca 27-28 m x 40 p i mønsterstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm
50-62(62-74)80-92 cl
0-3(6-9)12-18 mdr.
Ca 20(25)30 g (fv 12201, natur)
Fv 1: Ca 50(50)50 g (fv 12209, rosa)
Fv 2: Ca 15(15)15 g (fv 12201, natur)
Ca 30(40)50 g (fv 12201, natur)
2,5 mm og 3 mm
2,5 og 3 mm, 40 cm

SOKKER (H):
STRIKKEFASTHED
STØRRELSER-ALDER
GARNFORBRUG
STRØMPEPINDE

Ca 27-28 m x 40 p i mønsterstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm
0-3(6-9)12-15(18-24) mdr.
Ca 15(20)20(25) g (fv 12201, natur / 12209, rosa)
2.5 og 3 mm

DESIGN OG TEKST
OVERSÆTTELSE
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G. Immerkær

TIPS & RÅD

FOTO Lasse Åbom, Emrik Jansson
FOTOMODELLER Millie Schade, Else Ångman

• 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/hæklenål.

FORKORTELSER

vr=vrang/vrangmaske, m=maske/masker, mb=maskebue, r=ret/retmaske, omg=omgang, rets=retsiden, indt=indtagning/
indtagninger, p=pind/pinde, km=kantmaske, sm=sammen.

FORKLARINGER

Tag 1 m ud: Løft tråden mellem 2 m op på venstre pind og strik den drejet ret.
Knaphul: Luk 2 m af, slå på næste p 2 nye m op over de aflukkede.
Oti Tag 1 m løst af, strik 1 m, træk den løse m over.
Enkel snoning:
Pind 1 (rets): 3 ret
Pind 2: 3 vrang
Pind 3: Tag 1 m ret løs af, 2 r, slå om, træk den løse m over alle 3 m (2 r + omslag)
Pind 4: 3 vrang

Enkel snoning rundt på rundpind:
Pind 1: 3 ret
Pind 2: 3 ret
Pind 3: Tag 1 m ret løs af, 2 r, slå om, træk den løse m over alle 3 m (2 r, + omslag)
Pind 4: 3 ret

CARDIGAN (A)
RYG OG FORSTYKKE

Striber på ribben (A,F)
Fv 1: 3 omg/pinde
Fv 2: 2 omg/p, 1. omg/p strikkes ret, 2. omg/p strikkes i rib,
Fv 1: 2 omg/p, 1. omg/p strikkes ret, 2. omg/p strikkes i rib,
Fv 2: 2 omg/p, 1. omg/p strikkes ret, 2. omg/p strikkes i rib,
Fv 1: 4 omg/p, 1. omg/p strikkes ret, 3 omg/p rib.
Slå 139(139)155(155)171(171) m op på rundp 2.5 mm med fv 1. Strik rib, 1 r, 1 vr. Se forklaring ved striber (1. p =
vrangsiden). Skift til rundp 3 mm og strik snoning således: 1 km, 1 r, 2 vr, *snoning (3 m som forklaret), 2 vr, 1 r, 2 vr*,
gentag *-* til der er 7 m tilbage. Strik snoning, 2 vr, 1 r, km. Vrangsiden: km, 1 vr, 2 r, *snoning, 2 r, 1 vr, 2 r*, gentag
*-* til der er 7 m tilbage. Strik snoning, 2 r, 1 vr, km. Gentag disse 2 pinde og følg opskriften til blusen indtil aflukning
til halsen. Cardiganen strikkes frem og tilbage, men mål og aflukninger er de samme.

ÆRMER

Slå 40(40)40(48)48(48) m op på strømpep 2.5 mm med fv 1. Strik rib, 1 r, 1 vr. Se forklaring til striber. Tag på sidste
ribpind 8 m ud jævnt fordelt til alle str. Skift til p 3 mm og lav følgende inddeling: markér første m som strikkes ret, 2
vr, *snoning, 2 vr, 1 r, 2 vr* gentag *-* til der er 2 m tilbage, 2 vr. Når der er strikket 2 cm laves en udtagning på hver
side af den markerede m (under ærmet). Gentag udtagningen med 2(2)2(2,5)2,5(3) cm’s mellemrum til der er
56(56)56(66)66(66) m på pinden. Når arb måler 16(18)20(22)24(25) cm, (sidste p skal være pind 3 i snoningsmønstret)
lukkes af til ærmegab således: Luk 3(3)4(4)5(5) m af før den markerede m, strik den markerede m, luk 3(3)4(4)5(5) m
af efter den markerede m. Strik pinden ud, pind 4 i snoningsmønstret er nu strikket. Lad ærmet hvile. Strik et ærme mere
på samme måde.

BÆRESTYKKE

Sæt ærmerne ind over de aflukkede m på forstykke og ryg. Start ved højre forstykke. Strik højre forstykke til der er 1 m
tilbage, strik denne m sammen med første m på højre ærme, sæt en markering om den sammenstrikkede m, strik over
ærmets m til der er 1 m tilbage, strik denne m sammen med første m fra ryggen, sæt en markering rundt om den
sammenstrikkede m, strik over ryggens m til der er 1 m tilbage, strik denne m sammen med den første m på venstre
ærme, sæt en markering rundt om den sammenstrikkede m, strik over ærmets m til der er 1 m tilbage, strik denne m
sammen med første m på venstre forstykke, sæt en markering om den sammenstrikkede m. Der er nu markeret 4 m på
blusen. Strik 1 pind uden indtagninger. Indtagninger laves på snoningsmønstrets pind 1 og 3. Indt skal laves på hver
side af de markerede masker. Indt før markering = 2 r sm. Indt efter markering = 1 oti. Gentag indtagningerne på hver
anden p i alt 18(20)21(23)24(25) gange. Samtidig med den 14.(16.)17.(19.)20.(21.) indt, lukkes af til hals således: Luk
4 m af i starten af de næste 2 pinde, luk derefter 3 m af i starten af de resterende pinde. Lad maskerne hvile.

MONTERING

Spænd delene ud i de rette mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy sammen under ærmerne. Hæft ender.
Venstre forkant: Saml m op fra retsiden indenfor kantm med p 2.5 mm og fv 1. Saml 1 m op i hver pind langs forkanten,
spring over ca hver 4. p. Der skal være et ulige antal m. Strik 1 p vrang og strik derefter rib, 1 vr, 1 r, sidste m strikkes
drejet ret. Første og sidste m strikkes ens på alle pinde. Skift til fv 2, strik 1 p ret, 1 p rib. Skift til fv 1, strik 1 p ret, 1
p rib. Skift til fv 2, strik 1 p ret, 1 p rib. Skift til fv 1, strik 1 p ret, 1 p rib. Luk af i rib.
Højre forkant: Saml m op og strik som venstre forkant, men spejlvendt. OBS! På 4. p laves 5(5)6(6)6(7) knaphuller. Det
nederste ca ½-1 cm fra den nederste kant, det øverste laves senere i halskanten og de øvrige med jævne mellemrum.
Halskant: Sæt de hvilende m på p 2.5 mm, og saml nye m op over de aflukkede m. Start og slut med 1 r, 1 km. Km
strikkes som på forkanterne. Lav et knaphul lige over de øvrige. Luk af i rib. Sy knapper i.

BLUSE (B)
FORSTYKKE/RYG

Slå 136(144)152(160)168(176) m op på rundp 2.5 mm med fv 2. Strik 13 p rib, 1 r, 1 vr (1. p = vrangsiden). Tag på sidste
ribpind 8(0)8(0)8(0) m ud (=144(144)160(160)176(176) m. Skift til p 3 mm og strik videre således: Markér første m, som
strikkes ret (=”sidesøm”), 2 vr, *snoning (3 m ifølge forklaringen), 2 vr, 1 r, 2 vr* gentag *-*, slut med 2 vr. Markér også den
anden ”sidesøm”. Der er 71(71)79(79)87(87) m mellem markeringerne. Når arb måler 16(17,5)19(21)23(24,5) cm (sidste p
skal være pind 3 i snoningsmønstret) lukkes af til ærmegab. Luk 3(3)4(4)5(5) m af før den markerede m, strik den markerede
m, luk 3(3)4(4)5(5) m efter den markerede m. Strik hen til 3(3)4(4)5(5) m før næste markering, luk 7(7)9(9)11(11) m af,
strik frem til første aflukning. Pind 4 i snoningsmønstret er nu strikket, lad arb hvile.

ÆRMER

Strikkes som ærmerne til cardigan, men uden striber og med fv 2.

BÆRESTYKKE

Sæt ærmerne ind over aflukningerne på forstykke og ryg. Start med venstre ærme, strik sidste m på ærmet sammen med første
m på forstykket, sæt en markering om den sammenstrikkede m, strik forstykkets m til der er 1 m tilbage, strik denne m samme
med første m fra højre ærme, sæt en markering om den sammenstrikkede m, strik ærmets m til der er 1 m tilbage, strik denne
m sammen med den første m fra ryggen, sæt en markering om den sammenstrikkede m, strik ryggens m til der er 1 m tilbage,
strik denne m sammen med første m fra venstre ærme, sæt en markering om den sammenstrikkede m. Der er nu 4 markeringer
på arb. Strik en omg uden indtagninger. Indtagningerne laves på pind 1 og 3 i snoningsmønstret. Der tages ind på hver side
af de markerede m. Indt før markering = 2 r sm. Efter markeringen = 1 oti. Gentag indt i alt 18(20)21(23)24(25) gange.
Samtidig med den 14.(16.)17.(19.)20.(21.) indt, sættes forstykkets 7 midterste m på en nål/tråd. Nu strikkes frem og tilbage.
Luk yderligere 3 af mod halsen i starten af de resterende pinde.

MONTERING

Spænd delene ud i de rette mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sæt alle m på rundp 2.5 mm og saml nye m op
med fv 1 over de aflukkede m og saml 1 m op i hver maske og pind. Lad omgangen starte bagerst på venstre skulder. Strik 9
p rib 1 r, 1 vr (hvis det ikke går op, strik da de sidste 2 m vrang sm). Luk af i rib (pas på at det ikke bliver for stramt. Sy
sammen under ærmerne. Hæft ender.

GLATSTRIKKEDE
BUKSER (C)

MONTERING
RIBSTRIKKEDE
BUKSER (D)

Ben: Slå 48(52)56(58)60(62) m op på strømpep 2.5 mm med fv 1, fordel m på 4 pinde. Strik 13 p rib, 1 r, 1 vr.
Skift til p 3 mm og strik glatstrikning med fv 1. Sæt en markering mellem 1. og 4. pind = indersiden af benet. Strik 1 m,
tag 1 m ud, strik til 1 m før markeringen, tag 1 m ud, 1 r. Gentag udt på hver 4. omg 4.(4.)6.(6.)6.(8.) omg til der er
68(70)74(76)80(84) m på pinden.
Når arb måler 18(20)22(26)30(33) cm, lukkes 3 m af (alle str.) efter markeringen, strik ret pinden ud. Skift til rundp 3
mm, luk 3 m af, strik vrang pinden ud. Lad arb hvile på rundp.
Strik et ben mere på samme måde. Sæt begge ben på samme rundp 3 mm. Strik over m på den første ben, slå
10(12)12(12)14(14) m op, strik over m fra det andet ben, slå 10(12)12(12)14(14) m op. Strik 2 p ret over alle m. Lav
en indt på hver side af de opslåede m. Gentag indt på hver 4. omg yderligere 4(4)4(4)6(6) gange. Markér midt foran og
midt bagpå.
Når arb måler 20(22)24(26)28(29) cm fra de opslåede m ved skridtet, strikkes vendestrik for at gøre bukserne højere
bagpå. Strik 50 m efter markeringen midt bag. OBS! For at undgå hul ved vendingen: tag næste m løst af som om den
skulle strikkes ret, slå om og sæt den løse m drejet tilbage, stram garnet, vend, strik 100 m, vend, strik 90 m, vend på
samme måde som ved første vending, strik 80 m, vend, strik 70 m, vend, strik 60 m, vend, strik 50 m, vend, strik 40 m,
vend, strik 30 m, vend, strik 20 m, vend, strik 10 m.
Strik 1 omg over alle m. Strik omslaget sammen med den løse m.
Skift til p 2.5 mm og strik 13 p rib, 1 r 1 vr. Lav en hulrække midt i ribben således: slå om, strik 2 r sm (omslagene laves
over vrangmaskerne). Strik 6-8 m mellem hullerne. Luk alle m af.
Spænd arb ud i de rette mål mellem fugtige håndklæder og lad det tørre. Sy sammen i skridtet. Træk evt. elastik i linningen.
Sno en snor og træk den gennem hulrækken.
Hele arb strikkes i rib 1 r, 1 vr. Slå 48(52)56(58)60(62) m op på strømpep 2.5 mm med fv 2 og strik 13 p rib, 1 r, 1 vr.
Skift til p 3 mm og strik som bukser C. Sæt en markering om den første retmaske. Lav ikke hulrækken i linningen.
Hvis man vil have elastik i bukserne: Når bukserne er færdige strikkes 1 omg vrang = ombukningspind. Strik 2½-3 cm rib
1 r, 1 vr. Luk af. Buk mod vrangsiden og hæft fast, lad ca 2 cm stå åben til at trække et stykke elastik i.

MONTERING

Spænd arb ud i de rette mål mellem fugtige håndklæder og lad det tørre. Sy sammen i skridtet, hæft ender.

HUE (E)

Slå 75(83)91 m op på p 2.5 mm med fv 2. Strik rib 1 r, 1 vr, indenfor km i hver side. Strik 9 p rib. På sidste ribpind tages 8
m ud jævnt fordelt. Skift til p 3 mm og strik således: km, 1 r, 2 vr, *strik snoning ifølge forklaringen, 2 vr, 1 r, 2 vr*, gentag
*-* til der er 7 m tilbage, strik snoning, 2 vr, 1 r, km. Når arb måler 10(12)14 cm, lukkes 27(31)35 m af i hver side. Fortsæt
med at strikke over de resterende m. Tag 1 m ind indenfor kantm i hver side på hver 4. p til midterstykket har samme længde
som de aflukkede m på sidestykket. Sæt m på en nål/tråd.

MONTERING

Spænd huen ud mellem fugtige håndklæder og lad den tørre. Sy side- og midterstykke sammen. Brug kantm til sømrum.
Saml m op fra rets med p 2.5 mm langs huens sidestykke, maskerne fra midterpartiet og langs de andet sidestykke. Strik
9 p rib 1 r, 1 vr indenfor kantm i hver side. Lav på 4. p en hulrække = slå om, strik 2 m ret sammen. Strik 6-8 m mellem
hullerne.
Luk af. Hæft alle ender. Sno en snor og træk den gennem hulrækken.

HUE (F,G)

Slå 104(112)120 m op på rundp 3 mm med F: fv 1 og G: fv 2. Strik 13 omg rib 1 r, 1 vr. På huen F strikkes striber
ifølge forklaringen. Strik derefter således: Start med: 2 vr, *snoning, 2 vr, 1 r, 2 vr*, gentag *-* til der er 6 m tilbage
på pinden, strik snoning, 2 vr, 1 r. Sæt en markering om den sidste retmaske = midt bag. Strik til arb måler 10(12)14
cm. Sidste p er pind 4 i snoningsmønstret. Nu starter indtagning til pulden. Strik 2 m vr sm, *snoning, 2 vr sm, 1 r, 2 vr
sm *, gentag *-*, slut omg med snoning, 2 vr sm, 1 r. Strik 3 omg. Strik 1 vr, *snoning, 2 r sm, 1 vr*, gentag *-*, slut
omg med snoning, 2 r sm. Strik 1 omg. Strik 1 vr, *2 r sm, 2 r sm, 1 vr*, gentag *-* slut omg med 2 r sm, 2 r sm. Strik
1 omg. Strik 2 r sm omg ud. Klip garnet over og træk enden gennem de resterende m.

MONTERING

Hue F: Lav en stor pompon af fv 1 og fv 2 og sæt den fast i toppen af huen.
Hue G: Lav 2 pompon’er af fv 2 og sæt dem fast i toppen af huen som 2 ører.

POM-PON

SOKKER (H)
SKAFT

Slå 40(40)48(48) m op på strømpep 3 mm, fordel m på 4 pinde. Strik 1 r, 2 vr *snoning (= 3 m ifølge forklaringen), 2
vr, 1 r, 2 vr* gentag *-* til der er 5 m tilbage på pind 4, snoning, strik 2 vr. Strik 16 omg ifølge snoningsmønstret. Skift
til p 2.5 mm og tag 4 m ind (alle str.). Strik 8 omg rib 2 r, 2 vr. Vend, snoningerne bliver bukket ned over ribben. Tag
ind på næste pind ved at strikke 2 r sm, 2 vr pinden ud. Strik 5 p rib, 1 r, 1 vr. Næste pind: 1 r, 1 r i forrige omgangs
mb, 1 vr, 1 vr i forrige omgangs mb, tage 1 m ud i hver m omg ud. Strik 2 p rib 2 r, 2 vr.

HÆL

Strik glatstrikning frem og tilbage over 20(20)24(24) m. Flyt den første retmaske over til de hvilende m. Første og sidste
m af hælmaskerne starter og slutter med 1 r fra ribben. Strik 2½(2½)3(3½) cm glatstrikning.
Strik nu med start fra retsiden: 11(11)13(13) r, 1 oti, 1 r, vend, tag 1 m løst af, 3 vr, 2 vr sm, 1 vr, vend, tag 1 m løst
af, 4 r, 1 oti, 1 r, vend, tag 1 m løst af, 5 vr, 2 vr sm, 1 vr, vend, tag 1 m løst af, 6 r, 1 oti, 1 r, vend.
Fortsæt med indtagningerne til alle m i siderne er strikket med. Saml derefter 8(10)12(14) m op på hver side af hælmaskerne.
Hælens m strikkes i glatstrikning, på oversiden fortsættes i rib, ret over ret og vrang over vrang. Når der er strikket 1
omg begynder indt på hver side af hælen (det er de opsamlede m der tages ind). Start midt på hælen, strik glatst til der
er 2 m tilbage på pind 1, strik 2 m ret sm. Strik rib 2 r 2 vr over maskerne på pind 2 og 3. På pind 4 startes med 1 oti,
strik de resterende m ret. Gentag indt på hver anden omg til der er 36(40)44(48) m tilbage.

FOD

Strik lige op til hele foden måler 6(8)8(9) cm. Strik rib over m på oversiden og glatst over m på undersiden.
Sørg for at ribben starter og slutter med 2 r.
Nu tages der ind til tå:
OBS! Strik pind 1 og 4 = undersiden af sokken (glatstrikning). Strik pind 2 og 3 = oversiden af sokken (ribstrik).
Pind 1: strik til der er 3 m tilbage på pinden, 2 r sm, 1 r.
Pind 2: 1 r, 1 oti, strik resten af m i rib.
Pind 3: rib uden indt.
Pind 4: glatst uden indt.
Gentag indt på pind 1 og 2 i alt 4 gange. Strik sidste omg uden indt. Nu tages ind på alle 4 pinde på hver omg.
Pind 1 og 2: som tidligere.
Pind 3: rib til der er 3 m tilbage på pinden, 2 r sm, 1 r.
Pind 4: 1 r, 1 oti, glatstrikning over de resterende m. Tag ind på hver pind til der er 8 m tilbage.
Klip garnet over og træk enden gennem de resterende 8 m. Hæft ender.
Strik en sok mere. OBS! Tag ind til tå på pind 3 og 4, således at der bliver en højre og venstre sok.
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