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BABYSETT JAKKE, KJOLE, BUKSE OG PANNEBÅND

JAKKE:
STØRRELSER-CL
STØRRELSER-ALDER
OVERVIDDE
HEL LENGDE
GARNFORBRUK
PINNER
RUNDPINNER
TILBEHØR

44(48)50-56(62-68)74-80(86-92)98-104 cl
prematur(prematur)0-2(2-6)6-12(12-24) mnd 2-4 år
Ca. 42(44)46(51)56(61)66 cm
Ca. 20(21)22(26)28(30)32 cm
Ca. 75(100)125(150)150(175)200 g (fg 63213)
3 mm
3 og 3.5 mm, 60 cm
3 knapper

KJOLE:
STØRRELSER-CL
STØRRELSER-ALDER
OVERVIDDE
HEL LENGDE
GARNFORBRUK
PINNER
RUNDPINNER
HEKLENÅL
TILBEHØR

44(48)50-56(62-68)74-80(86-92)98-104 cl
prematur(prematur)0-2(2-6)6-12(12-24) mnd 2-4 år
Ca. 41(43)45(49)53(58)61 cm
Ca. 26(29)31(34)37(40)43 cm
Ca. 75(100)125(150)150(175)200 g (fg 63201)
3 mm
3 og 3.5 mm, 40 og 60 cm
3 mm
1 knapp

BUKSE:
STØRRELSER-CL
STØRRELSER-ALDER
OMKRETS ØVERST
GARNFORBRUK
PINNER
RUNDPINNER
TILBEHØR

44-48(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl
prematur(0-2)2-6(6-12)12-24 mnd (2-4 år)
Ca. 50(53)56(58)63(69) cm
Ca. 75(75)100(125)150(175) g (fg 63210)
3 mm
3 og 3.5 mm, 60 cm
2 knapper

PANNEBÅND:
STØRRELSER-CL
STØRRELSER-ALDER
HODEOMKRETS
GARNFORBRUK
PINNER
RUNDPINNE

50-68(74-80)86-104 cl
0-6(6-12) mnd 1-4 år
Ca. 36-41(44-47)48-51 cm
Ca. 15(15)20 g (fg 63213)
3.5 mm
3.5 mm, 40 cm (eller strømpep 3.5 mm)
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STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: I våre oppskrifter kan bevegelsesvidden på plaggene variere avhengig av plaggtype og
fasong. For å ﬁnne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv
hvor mye bevegelsesvidde du vil ha. Barneklær måles i centilong (cl). Størrelse 38, 44 (Prematur brukes som
benevnelse på barn født før utgangen av 37. graviditetsuke og betegnes gjerne som for tidlig fødte (PT - Pre Term)),
50 cl (ca. 0-1 mnd) til 170 cl (ca. 14 + år). Barnets hele lengde måler du for å få frem riktig cl-størrelse. Innerbenets
lengde måler du fra skrittet til hulfoten. OBS! Størrelsestabell ﬁnnes på www.jarbo.se.

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHET
GARNALTERNATIV

TIPS & RÅD

Eko Bomull (100 % Økologisk egyptisk bomull. Nøste ca. 50 g = 120 m)
Ca. 22 m og 32 p glattstr på p 3.5 mm= 10 x 10 cm
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

FORKORTELSER

arb=arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn, fg=farge, fm=fastmaske, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk,
kantm=kantmaske, m=maske, omg=omgang, p=pinne, r=rett, rest=resterende, sm=sammen, størr=størrelser, vr=vrang,
vr.vendt=vrangvendt, ytterl=ytterligere

FORKLARINGER

Øk 1 m: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.
Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Fell 1 m: OBS! Alle fellinger gjøres innenfor kantm. I beg av p: Strikk 2 m r sm. I slutten av p: Ta 1 m løs av, strikk 1 r,
dra den løse m over den strikkede.
Knapphull: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.
Rillestrikk (rillestr) rundt: X 1 omg vr, 1 omg r X, gjenta X-X.
Glattstrikk (glattstr) rundt: Strikk r på alle omg.
Gutteknepping: Knapphullene på venstre forkant.
Jenteknepping: Knapphullene på høyre forkant.

JAKKE

Jakken strikkes frem og tilbake på rundp opp til ermehullet, deretter strikkes alle deler videre for seg.
Legg opp 87(90)96(109)115(128)134 m på rundp 3.5 mm og strikk 7 p rillestr (1. p = vrangen). Øk på siste p 3(4)4(5)5(6)6 m
jevnt fordelt = 90(94)100(114)120(134)140 m. Strikk deretter glattstr innenfor 1 kantm i hver side. Når arb måler ca.
12(12)12(15)16)17)18 cm, deles arb til bak- og forstk slik: Sett de første 22(23)24(28)29(33)34 m på en tråd = høyre forstk,
sett de neste 46(48)52(58)62(68)72 m på en p 3.5 mm = bakstk, sett de rest 22(23)24(28)29(33)34 m på en tråd = venstre forstk.
Strikk bakstykket først. Begynn med å legge ut nye m i hver side til ermer slik: legg opp 14(15)16(18)21(23)26 nye m
i beg av p, strikk m på bakstk, legg opp 14(15)16(18)21(23)26 nye m på slutten av p. Strikk neste p tilbake på vrangen.
På neste p fra retten legges opp 14(15)16(18)21(23)26 m i beg av p og strikk m over bakstk, legg opp 14(15)16(18)21(23)26 m
i slutten av p = 102(108)116(130)146(160)176 m på p. Fortsett å strikke glattstr innenfor 5 m i hver side som strikkes
i rillestr. Når arb måler ca. 18½(19½)20½(24½)26½(28½)30½ cm, felles de midterste 16(16)18(20)22(22)24 m til
nakken og hver side strikkes videre for seg.
Venstre side: Fell ytterl 2 m til nakken. På neste p fra retten settes de rest m på en tråd.
Høyre side: Strikkes som venstre side, men speilvendt.
Venstre forstykke: Sett m på en p 3.5 mm. Fortsett å strikke glattstr innenfor kantm i hver side. Legg ut masker i siden
annenhver p til ermene som på bakstk. Strikk de ytterste 5 m i rillestr.
OBS! På samme p som det andre utlegget til ermene, felles til halsen ved forkanten slik: Fell 1 m (se forklaring) innenfor
kantm med 1 p mellomrom 8(6)4(6)5(5)4 ggr og med 3 p mellomrom 1(3)5(5)6(7)8 ggr. Sett erme- og skulderm på en
tråd ved samme høyde som på bakstk (= når du har strikket like mange p som på bakstk).
Høyre forstykke: Strikkes som venstre forstk, men speilvendt.

MONTERING

Spenn ut plagget mellom fuktige håndklær etter angitte mål og la alt tørke.
Strikk sm skulder/erme oppå, én om gangen, slik: Sett m på forstk på en p 3.5 mm og m på bakstk på en annen p 3.5 mm.
Hold p parallelt i venstre hånd med vrangen ut. Strikk sm første m fra hver p = 1 m. Gjør det samme med neste m på hver p,
og dra den første m over den siste (= 1 m felt). Fortsett slik til alle m er felt av.
Hals og forkanter: Beg nede på høyre forstk og plukk opp m fra retten med rundp 3 mm slik: 1 m i hver p langs forkanten og
V-halsen, ca. 20(20)22(24)26(26)28 m langs nakken, like mange m langs V-halsen og forkanten på venstre side som på høyre.
Hopp ev. over hver 5. p så kanten ikke bølger seg. Strikk ca. 1½-2 cm rillestr, siste p fra retten. Fell av i rillestr.
OBS! Fell til 3 knapphull midt på høyre forkant. Det øverste i høyde med første fellingen til V-hals, det nederste ca. 3-4 cm
fra nederkanten og ett midt imellom.
Sy ermesømmene. Sy i knapper.

KJOLE

Plagget strikkes på rundp opp til ermehullene der plagget deles, og hver del strikkes videre for seg.
Volang: Legg opp 234(250)266(282)300(330)348 m på rundp 3 mm og strikk 3 omg rillestr rundt. Bytt til rundp 3.5 mm.
Strikk glattstr til arb måler 3(3)3(3)3(4)4 cm. På neste omg strikkes 2 og 2 m r sm ut omg.
OBS! Strikk så 3 m r sm ut omg i stedet for 2 m 7(7)9(9)10(9)12 ggr = 110(118)124(132)140(156)162 m på p.
Alle mål tas etter volangen. Strikk 4 omg rillestr og deretter videre i glattstr. Sett en markør i hver side slik:
Strikk 53(57)60(64)68(75)79 m = forstk, sett en markør om 2 m = høyre side, disse 2 m strikkes i vr.vendt glattstr (når du
strikker rundt, blir det vr på hver omg), strikk 53(57)60(64)68(76)79 m = bakstk, sett en markør om 2 m = venstre side,
disse m strikkes i vr.vrendt glattstr. Når arb måler ca. 2 cm, felles 1 m på hver side av markøren = 4 m felt. Gjenta
fellingene med 13 p mellomrom ytterl 0(0)0(0)0(0)2 ggr, med 11 omg mellomrom 0(1)2(3)4(6)4 ggr og med 9 omg mellomrom
4(4)3(2)1(0)0 ggr. Når arb måler ca. 16½(19)20(22)23(26)27 cm deles det til for- og bakstk = 45(47)50(54)58(64)67 m
på hver del. Sett m på forstk på en tråd og strikk bakstk med p 3.5 mm. Fell til ermehull i hver side annenhver p 3-2-1
(3-2-1-1)3-2-1-1(3-2-1-1)3-2-1-1-1(3-2-2-1-1-1)3-2-2-1-1-1 m. Når arb måler ca. 21(24)26(29)31(34)37 cm, felles til
nakken de midterste 13(15)18(20)20(20)21 m og strikk hver side videre for seg.
Venstre side: Fell videre til nakken annenhver p 2-1 m. OBS! Samtidig med den 2. fellingen til nakken felles til skulderen
annenhver p 3-4(3-3)3-3(4-3)4-4(4-5)5-5 m.
Høyre side: Strikkes som venstre side, men speilvendt.

FORSTYKKET

Sett m på en p 3.5 mm. Fell til ermehull i hver side som på bakstk. OBS! Samtidig med den 2. fellingen til ermehull,
deles arb på midten til splitt. På størr 44, 48 og 98-104 cl felles den midterste m. Strikk hver side videre for seg.
Venstre side: Strikk rett opp ved splitten til arb måler ca. 20(23)24(26)28(31)35 cm. Fell til halsen ved forkanten
annenhver p 4-2-2-1(4-2-2-2)4-2-2-2-2(4-2-2-2-2-1)4-2-2-2-2-1(4-2-2-2-2-1)4-2-2-2-2-1 m. OBS! Fell av skulderm ved
samme høyde og på samme måte som på bakstk.
Høyre side: Strikkes som venstre, men speilvendt.

MONTERING

Spenn ut delene etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la alt tørke. Sy skuldersømmene.
Halskant: Plukk opp rundt halsen fra retten med rundp 3 mm ca. 56(60)68(74)74(74)76 m, og strikk 2 p rillestr, fell av
i rillestr fra vrangen.
Splittkantene: Beg oppe på venstre side i splitten og hekle 1 rad fm langs splitten, avslutt med å hekle en knappehempe
øverst på høyre side.
Knappehempe: Hekle 5 lm og fest lm-lenken i kanten med 1 fm.
Volangkanter ermehull: Plukk opp rundt ermehullene fra retten med rundp 3 mm (40 cm) slik: 1 m i hver m og p.
Strikk glattstr rundt og øk på 2. omg 1 m i hver m. Når volangen måler 2(2)2(2)2½(2½)2½ cm, strikkes 1 omg vr.
Fell av i rillestr.
Sy i en knapp øverst på venstre side av splitten.

SELEBUKSE

Skrittet, bakstykket: Legg opp 15(18)18(20)21(22) m på p 3.5 mm og strikk glattstr innenfor kantm i hver side (1. p =
vrangen). På neste p fra retten økes m i hver side slik: Legg opp på annenhver p 5-5-5-5(5-5-5-5)5-5-4-4-4(5-5-4-4-4-)
5-5-5-5-4(6-6-5-5-5) m = 55(58)62(64)69(76) m på p. Legg arb til side. Strikk skrittet til forstk som på bakstk.
Sett begge delene inn på en rundp 3.5 mm og strikk glattstr rundt = 110(116)124(128)138(152) m. Ta alle mål herfra.
Sett markører i sidene. Når arb måler ca. 4(5)7(8)9(10) cm, felles 1 m på hver side av markørene i siden. Gjenta fellingen ytterl
1 gang med ca. 3(3)4(5)6(7) cm mellomrom = 102(108)116(120)130(144) m. Når arb måler ca. 14(15)20(23)28½(33½) cm,
strikkes frem og tilbake over m på bakstk = 51(54)58(60)65(72) m, dette for å få buksen høyere bak:

Strikk til det gjenstår 4 m, snu og strikk tilbake fra vrangen til det gjenstår 4 m.
snu og strikk til det gjenstår 8 m,
snu og strikk til det gjenstår 8 m,
snu og strikk til det gjenstår 12 m,
snu og strikk til det gjenstår 12 m,
snu strikk til det gjenstår 16 m, snu og strikk til det gjenstår 16 m, snu. OBS! På størr 44-48 og 50-56 strikkes bare 3 snupinner.
Fortsett å strikke rundt. Strikk 1 omg.
Bytt til rundp 3 mm og strikk ca. 4(5)5(6)6(6½) cm vr.bord, 1 r, 1 vr. OBS! Når vr.borden måler ca. 3(3½)3½(4½)4½(5) cm,
felles til knapphull ca. 3½(4½)5(5)5½(6) cm inn fra hver side. Fell til knapphull (se under FORKLARINGER), men fell 3 m.
På neste p felles m på forstk av i vr.bordstrikk = 51(54)58(60)65(72) m. Fortsett på bakstk slik: Fell av 5(6)7(6)8(9) m,
sett 13(13)13(15)15(15) m på en tråd = sele, fell av 15(16)18(18)19(24) m, sett 13(13)13(15)15(15) m på en tråd = sele,
fell av de rest 5(6)7(6)8(9) m. Strikk nå begge selene i vr.bordstrikk med p 3 mm, enten hver for seg, eller begge samtidig.
Fortsett til selene måler ca. 11(12)15(18)19(22) cm (eller ønsket lengde). Fell av i vr.bordstrikk.
Kanter rundt benhullene: Plukk opp m rundt benhullet fra retten med p 3 mm. Strikk ca. 2½(2½)3(3)3(3) cm vr.bord,
1 r, 1 vr. Fell av i vr.bordstrikk. Strikk kanten rundt det andre benhullet på samme måte.
MONTERING

Sy sm buksen i skrittet. Sy i knapper på selene.

PANNEBÅNDET

Legg opp 80(94)100 m på rundp 3.5 mm og strikk ca. 4 cm rillestr rundt. Fell av i rillestr.
Sløyfe: Legg opp 19 m på p 3.5 mm og strikk 18 p rillestr, fell av i rillestr.
Midtparti: Legg opp 12 m på p 3.5 mm og strikk 3 p rillestr. Fell av.
Fest midtpartiet rundt sløyfen og sy sm på baksiden. Sy fast sløyfen på pannebåndet.

SKISSE – sløyfe

midtparti

www.jarbo.se

