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GARNKVALITET
STRIKKEFASTHET
GARNALTERNATIV

BABYSETT: JAKKE, LANGBUKSE & SELEBUKSE MED FLETTEMØNSTER
Colin (65 % Bomull, 35 % Lin. Nøste 50 g = 150 m)
Ca. 23-24 m og 32 p glattstr på p 3.5 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)

JAKKE:
STØRRELSER-CL
STØRRELSER-ALDER
OVERVIDDE
HEL LENGDE
GARNFORBRUK
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)49(55)60(63)67 cm
Ca. 21(23)25(28)33(35)39 cm
Ca. 50(75)100(125)150(150)175 g (fg 29107, grå)
4(4)5(5)5(5)5 knapper

LANGBUKSE:
STØRRELSER-CL
STØRRELSER-ALDER
OVERVIDDE
HEL LENGDE
GARNFORBRUK

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. 49(50)52(58)62(66) cm
Ca. 32(37)43(46)53(58) cm
Ca. 50(75)100(125)150(150) g (fg 28101, sort)

SELEBUKSE:
STØRRELSER-CL
STØRRELSER-ALDER
OVERVIDDE
HEL LENGDE
GARNFORBRUK
TILBEHØR
PINNER
RUNDPINNER
IDÉ
DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE

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. 43(49)54(57)60(63) cm
Ca. 30(35)40(44)46(50) cm
Ca. 50(75)75(100)125(125) g (fg 28114, oransje)
2 knapper
3 og 3.5 mm
3 og 3.5 mm, 60 cm
Järbo Garn
Soolorado / Sanna Mård Castman E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje
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Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg 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. Barneplagg måles i centilong (cl). Størrelse 38, 44 (prematur brukes som benevnelse på
barn født før utgangen av 37. graviditetsuke og betegnes som for tidlig fødte (PT - Pre Term)), 50 cl (ca. 0-1 mnd) til
170 centilong (ca. 14 + år). Barnets hele lengde måler du for å få fram riktig centilongstørrelse. Innerbenets lengde måler
du fra skrittet til hulfoten. OBS! Se størrelsetabell på www.jarbo.se.
• 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.
• Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

FORKORTELSER

arb=arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn, fg=farge, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge,
kantm=kantmaske, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang, p=pinne, r=rett, sm=sammen, vr=vrang, vr.vendt=vrangvendt,
ytterl=ytterligere, økn=økning

FORKLARINGER

Øk 1 m: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r eller vr avhengig av hvor du er i mønsteret.
Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Mønster: ifølge diagram
Fell 1 m i siden: 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.
Rillestrikk (rillestr) rundt: X 1 omg vr, 1 omg r X, gjenta X-X.
Glattstrikk (glattstr) rundt: Strikk r på alle omg.
Vrangvendt glattstrikk (vr.vendt glattstr): Vr på retten og r på vrangen.
Knapphull: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.

JAKKEN

Jakken strikkes frem og tilbake på rundp opp til ermehullet, her deles arb og alle deler strikkes videre for seg.
Legg opp 103(107)121(135)143(151)161 m på rundp 3.5 mm og strikk 5 p vr.bord, 1 r, 1 vr (1. p = vrangen). Øk på siste
p 1(2)1(1)1(1)2 m jevnt fordelt = 104(109)122(136)144(151)163 m. Strikk deretter slik: 1 kantm, 4(2)4(2)6(5)2 vr,
X flette over 4 m iflg diagrammet, 5 vr X, gjenta X-X ytterl 9(10)11(13)13(14)16 ggr, strikk 1 flette over 4 m, 4(2)4(2)6(5)2 vr
+ 1 kantm.
Fra vrangen strikkes r over r og vr over vr m. Når arb måler ca. 13(14)15(17)21(22)25 cm, deles arb til bak- og forstk
slik: Sett de første 25(27)30(34)35(37)40 m på en tråd = høyre forstk, sett de neste 54(55)62(68)74(77)83 m på en p
3.5 mm = bakstk, sett de rest 25(27)30(34)35(37)40 m på en tråd = venstre forstk.

Strikk bakstykket først: Legg opp en ny m i hver side = kantm = 56(57)64(70)76(79)85 m. Fortsett å strikke vr og fletter
som før innenfor 1 kantm i hver side. Om du ikke kan strikke hele fletter i sidene, strikker du vr på retten og r på vrangen.
Når arb måler ca. 20(22)24(27)31½(33½)37½ cm, felles til nakken de midterste 18(19)22(24)28(29)29 m og hver side
strikkes videre for seg.
Venstre side: Fell av ytterl 2 m til nakken. Sett skulderm på en tråd.
Høyre side: Strikkes som venstre side, men speilvendt.
Venstre forstykke: Sett m på en p 3.5 mm. Legg opp en ny m i beg av p = kantm = 26(28)31(35)36(38)41 m.
Fortsett å strikke vr m og fletter innenfor kantm i hver side som før. Når arb måler ca. 18(20)21(24)29(30)34 cm, felles
til halsen ved forkanten annenhver p 4-2-2-1(5-3-2-1)5-3-2-2(7-3-2-1-1)7-3-2-1-1(7-3-2-2-1)7-3-2-2-1 m. Sett skulderm
på en tråd ved samme høyde som på bakstk.
Høyre forstykke: Strikkes som venstre, men speilvendt.
ERMER

Legg opp 30(32)34(36)38(40)40 m på p 3.5 mm og strikk slik: 1 kantm, 12(13)14(15)16(17)17 m vr.bord, 1 r, 1 vr,
(1 vr, 1 r)1 r, 1 vr(1 vr, 1 r)1 r, 1 vr,(1 v r, 1 r)1 vr, 1 r, flette over 4 m iflg diagrammet, 12(13)14(15)16(17)17 m
vr.bord (start vr.borden med 1 vr) + 1 kantm. Strikk 5 p slik (1. p = vrangen). Deretter strikkes vr.vendt glattstr utenom på
flettens 4 m som fortsetter som flette hele veien, og innenfor kantm i hver side. Når arb måler ca. 3 cm, økes 1 m i hver side
innenfor kantm. Gjenta økn med 3 p mellomrom ytterl 0(5)6(2)4(1)1 ggr og deretter med 5 p mellomrom 3(0)0(4)4(7)9 ggr =
38(44)48(50)56(58)62 m. Når arb måler 11(12)14(15½)18½(21)23 cm, felles m rett av på en p fra retten.

MONTERING

Spenn ut plagget etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la alt tørke. Strikk sm skuldersømmene med usynlig
avfelling slik: Snu arb med vrangen ut og sett skulderm på hver sin p 3.5 mm. Hold de 2 p parallelt i venstre hånd og
strikk med ytterl 1 p i høyre hånd. Ta 1 m fra fremre og 1 m fra bakre p og strikk dem r sm, strikk de 2 neste m sm på
samme måten (= 2 m på høyre p), dra så den først strikkede m over den andre = 1 m felt. Fortsett å strikke sm og felle
av alle m slik til alle m er felt.
Halskant: Plukk opp rundt halsen fra retten med p 3 mm ca. 45(47)53(59)63(65)65 m og strikk 3 p vr.bord, 1 r, 1 vr.
Fell av i vr.bordstrikk.
Venstre forkant: Plukk opp m langs forkanten fra retten med p 3 mm slik: 1 m i hver p og hopp ev. over hver 5. p
så kanten ikke bølger seg. Strikk 5 p vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side. Fekk deretter av i vr.bordstrikk.
Sett merker til 4(4)5(5)5(5)5 knapphull midt på kanten. Det øverste midt foran halskanten, det nederste ca. 1-1½ cm
fra nederkanten, og de øvrige med jevne mellomrom
Høyre forkant: Strikkes som venstre, men speilvendt og fell til 4(4)5(5)5(5)5 knapphull midt på kanten så de stemmer
med merkene på venstre forkant.
Sy i ermene. Sy erme- og sidesømmene i ett. Sy i knapper.

LANGBUKSE

OBS! 6 størrelser 44-48(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl.
Buksen strikkes nedenfra og opp. Du strikker ett ben om gangen og setter deretter bena inn på en rundp og strikker
videre rundt.
Fletteparti: 1 vr, flette over 4 m, 1 vr, 1 r, 1 vr, flette over 4 m, 1 vr 1 r, 1 vr, flette over 4 m, 1 vr.
Høyre ben: Legg opp 46(50)54(58)62(62) m på p 3 mm og strikk frem og tilbake slik: 1 kantm, 12(14)16(18)20(20) m
vr.bord 1 r, 1 vr, fletteparti over 20 m som forklart (samme alle størrelser), 12(14)16(18)20(20) m vr.bord, 1 vr, 1 r
+ 1 kantm. Strikk slik til kanten måler ca. 5(6)7(7)7(7) cm. Siste p fra vrangen. Bytt til p 3.5 mm og strikk glattstr
innenfor 1 kantm i hver side og fortsett å strikke flettepartiet over 20 m som før. OBS! Øk på 1. p 4(4)4(4)2(4) m jevnt
fordelt = 50(54)58(62)64(66) m. Når arb måler ca. 6(7)8(8)8(8) cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn
med 5 p mellomrom ytterl 4(3)3(3)3(5) ggr og med 7 p mellomrom 1(3)3(2)3(2) ggr = 62(68)72(74)78(82) m. Når arb
(inkl. kanten) måler 16(18)21(24)29(34) cm, legges det til side.
Venstre ben: Strikkes som høyre ben.
Når begge bena er strikket ferdig, settes de inn på en rundp 3.5 mm = 124(136)144(148)156(164) m, og fortsett å strikke
rundt slik: Bestem hva som skal være foran og bak. La venstre side på forstk bli starten på omg. Sett markør i de 2
midterste m foran og bak, strikk glattstr over alle m bortsett fra over flettepartiene i sidene som strikkes som før. Fell 1 m
på hver side av markeringen foran og bak annenhver p 1(1)2(2)2(2) ggr = 120(132)136(140)148(156) m.
Når arb, fra skrittet, måler ca. 11(13)16(15)17(17) cm, strikkes forkortede p for å gjøre buksen høyere bak slik: Strikk så
du kommer til bakstk, etter det første flettepartiet. Strikk til det gjenstår 5 m før flettepartiet i venstre side, snu, strikk
tilbake og snu 5 m før flettepartiet i høyre side. Snu, strikk til det gjenstår 8 m før flettepartiet, snu og strikk tilbake og
snu 8 m før flettepartiet. Snu og strikk til det gjenstår 11 m før flettepartiet, snu og strikk tilbake og snu 11 m før flettepartiet.
Snu og strikk ut p til forstk. Strikk 1 omg og fell 4(4)4(4)6(6) m jevnt fordelt = 116(128)132(136)142(150) m. Bytt til
rundp 3 mm og strikk linning slik: Strikk flettepartiene i sidene som før. Maskene mellom flettepartiene på for- og bakstk
strikkes slik: (= 38(44)46(48)51(55) m):
44-48 cl:1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, X flette over 4 m iflg diagrammet, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr X, gjenta X-X
2 ggr, avslutt med flette over 4 m, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r.
50-56 cl: 1 r, 1 vr, X flette over 4 m iflg diagrammet, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr X, gjenta X-X 4 ggr, avslutt med flette over
4 m, 1 vr 1 r.
62-68 cl: 1 vr, 1 r, 1 vr, X flette over 4 m iflg diagrammet, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr X, gjenta X-X 4 ggr, avslutt med flette
over 4 m, 1 vr 1 r, 1 vr.
74-80 cl: 1 r, 1 vr, 1 r, X 1 vr, flette over 4 m iflg diagram, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r X, gjenta X-X 5 ggr.
86-92 cl: 1 vr, X flette over 4 m iflg diagrammet, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr X, gjenta X-X 5 ggr, avslutt med flette over
4 m, 1 vr.
98-104 cl: 1 vr, 1 r, 1 vr, X flette over 4 m iflg diagrammet, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr X, gjenta X-X 5 ggr, avslutt med
flette over 4 m, 1 vr, 1 r, 1 vr.
Når linningen måler ca. 5(6)6(7)7(7) cm, felles av med r over r og vr over vr m. Sy bensømmene og sømmen i skrittet
med kantm til sømrom.
Tvinn en snor, ca. 75-90 cm lang, og trekk den gjennom linningen.

SELEBUKSE

OBS! 6 størrelser 44-48(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl.
Fletteparti: 1 vr, flette over 4 m, 1 vr, 1 r, 1 vr, flette over 4 m, 1 vr 1 r, 1 vr, flette over 4 m, 1 vr.
Høyre ben: Legg opp 43(49)53(57)61(65) m på p 3 mm og strikk 3(3)4(4)4(4) cm vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm
i hver side. 1. p = vrangen. Øk på siste p fra vrangen 11(13)13(14)15(15) m jevnt fordelt = 54(62)66(71)76(80) m.
Legg arb til side.
Venstre ben: Strikkes som høyre ben.
Sett begge bena (= 108(124)132(142)152(160) m) inn på en rundp 3.5 mm. Ta alle mål fra lengst nede på benets nederkant
på vr.borden. Strikk glattstr rundt slik: Strikk høyre ben, legg opp 4(4)4(5)6(6) nye m = skrittet bak, strikk venstre ben,
legg opp 4(4)4(5)6(6) nye m = skrittet foran = 116(132)140(152)164(172) m. Sett en markør (= mk) i hver side.
Strikk til du kommer til venstre side = starten på omg: Strikk slik: 19(23)25(28)31(33) m glattstr, fletteparti over 20 m
iflg forklaring, 38(46)50(56)62(66) m glattstr, fletteparti over 20 m, 19(23)25(28)31(33) m glattstr. Når arb måler ca.
5(5)6(7)7(7) cm, felles 1 m på hver side av mk i sidene slik: Strikk til det gjenstår 3 m før mk, ta 1 m løs av, strikk 1 m,
dra den løse m over, strikk 2 m, strikk 2 m r sm. Gjenta fellingen med 17 p mellomrom ytterl 0(0)1(1)2(3) ggr, med 15 p
mellomrom 2(3)1(2)2(2) ggr, fortsett å felle 1 m med 15 p mellomrom, men bare på forstk, gjelder ikke størrelsene 50-56
og 98-104 cl. Nå gjenstår det 102(116)126(134)142(148) m. Når arb måler ca. 19(23)27(30)31(34) cm, deles det til
for- og bakstk slik: Sett de 51(58)63(67)71(74) m på forstk på en p 3.5 mm, sett de 51(58)63(67)71(74) m på bakstk
på en tråd.
Strikk forstykket først. OBS! På 1. p justeres maskeantallet til 52(58)64(68)72(74) m (ikke alle størrelser må justeres).
Strikk vr.bord, 1 r, 1 vr, over de 11(11)13(13)13(13) ytterste m i hver side og de øvrige m som før. Når arb måler
21(25)29(32)33(36) cm, felles 3 m i hver side til ermehull. Fortsett å strikke vr.bord over 8(8)10(10)10(10) m i hver side.
For en penere kant i sidene: Strikk m vridd r (= strikk i bakre mb) i begynnelsen av p og ta m løs av med tråden foran
arb på slutten av p. På neste p fra retten felles 1 m innenfor vr.borden (= alle vr.bordm) i hver side. Gjenta fellingen
med 1 p mellomrom ytterl 3(4)5(5)6(6) ggr = 38(42)46(50)52(54) m. På neste p fra retten (fra første felling skal ermehullet
nå måle ca. 3(4)4½(4½)5(5) cm) strikkes vr.bord, 1 r, 1 vr, over alle m innenfor kantm i hver side. OBS! Fell 1 m på 1. p
så maskeantallet blir ujevnt. Når vr.borden (over alle m) måler 2 cm, felles til et knapphull i hver side. Plasser knapphullene
ca. 1½ cm inn fra sidene. Når vr.borden (over alle m) måler 3 cm, felles av i vr.bordstrikk fra retten.
Bakstykket: Strikkes som forstk, men uten knapphull, og strikk vr.bord over alle m når ermehullet måler ca. 4(5)5½(5½)6(6) cm.
Når vr.borden (over alle m) måler 3 cm (= like mange p som på forstk) strikkes slik: Strikk 9(9)11(11)11(13) m vr.bord
(= sele), fell av 19(23)23(27)29(27) m, strikk 9(9)11(11)11(13) m vr.bord (= sele).
Fortsett å strikke vr.bord over selenes m til de fra nakkens avfelling måler ca. 7-8(9)10(11)12(13) cm.
For en penere kant: Strikk m vridd r (= strikk i bakre mb) i beg av p og ta m løs av med tråden foran arb på slutten av p.
Fell av i vr.bordstrikk fra retten.

MONTERING

Sy sm buksen i sidene øverst (ved vr.borden). Sy sømmen i skrittet med kantm til sømrom. Sy i knapper på selene.

*

DIAGRAM

Diagrammet viser alle p. 1. p = retten.
Begynn ved pil ”Begynn her”,
avslutt ved pil ”Slutt her”.
Pinnene i høyden på diagrammet: Begynn
ved pil ”Begynn her”, gjenta deretter *-*.

*

Begynn her

Slutt her

TEGNFORKLARING
= r på retten, vr på vrangen

= flette over 4 m: Sett de 2 neste m på en flettep foran arb,
strikk 2 r, strikk m på flettep r. Fra vrangen strikkes vr.
= flette over 4 m: Sett de 2 neste m på en flettep bak arb,
strikk 2 r, strikk m på flettep r. Fra vrangen strikkes vr.

www.jarbo.se

Begynn her

