Babycardigan med hætte
Gepard Garn & Farmorfabrikken ©

Størrelse 3-6, 6-12, 12-18 og 18-24 mdr.
Materiale: CottonWool DK fra Gepard Garn
Sværhedsgrad: nybegynder, begynder, mellemøvet, øvet
Design: Sus Gebhard ©

STØRRELSE
Størrelse:
Brystvidde:
Længde:
Ærmelængde:
Garnnøgler:

3-6
54
27
19
4

(6-12)
58
30
21
4-5

12-18
62
33
23
5

(18-24) mdr
66 cm
36 cm
25 cm
5-6 ngl

GARN
Garn: CottonWool DK fra Gepard Garn
Farver: Flere farver – tjek webshoppen www.uldstedet.dk
Pinde: Jumperpinde str. 3,5 + 4 (23 cm) + Rundpinde str. 3-3,5
Tilbehør: Maskeholder
Kvalitet: 50% merinould, 50% ægyptisk bomuld, 50g = 115m
Vask: Skånevask i maskinen ved max 30 grader
Alternativt garn:
Pura Lana fra Gepard Garn
MerinoGold fra Grinasco , distribution via Gepard

TILBEHØR
5 knapper
STRIKKEFASTHED
20 m x 28 p = 10 x 10 cm i glatstrik på pind 4 i CottonWool DK.
Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde.
Slå altid ca. 5-10 maske mere op i hver side og strik altid 5-10 pinde mere end
strikkefastheden anbefaler. Så er det nemmere at måle de 10 x 10 cm.
TEKNIK
Indtagning af 2 m:
2 r, 1 m løs af, 2 r sm, træk den løse m over, r til der er 5 m tilbage på p, 3 r sm, 2 r.
Indtagning af 1 m:
2 r, 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over, r til der er 4 m tilbage på p, 2 r sm, 2 r.
Knaphul:
2 r sm, slå om. På næste p strik omslaget så ribben følges.
Vendinger:
Vend og slå om pinden, dette omslag tæller ikke som en maske og strikkes sammen med den
underliggende maske på sidste pind.

OPSKRIFT
Ryggen:
Med p nr. 3½ slå 56 (60) 64 (68) m op og strik 2 p ret og 4 p rib (2 r, 2 vr). Fortsæt i glatstrik
med p nr. 4 og strik lige op til arb. måler 15 (17) 20 (22) cm.
Tag nu ind til ærmegab i hver side (se ovenfor – indtagning af 2 masker) af hver rets-p for 2
m gange 3, til 44 (48) 52 (56) m.
Fortsæt lige op til ryggen måler 27 (30) 34 (37) cm og luk af til nakkeudskæring for de
midterste 20 (22) 24 (26) m og strik hver side færdig for sig. Samtidig lukkes af til skulder i
hver side i beg af rets-p i højre side af ryggen og i beg af vrs-p i venstre side af ryggen for 6
m x 2 (7 m x 1 og 6m x1) 7 m x 2 (8 m x 1 og 7m x 1).
Højre forstykke:
Med p nr 3½ slå 28 (30) 32 (34) m op og strik 2 p retstrik og 4 p rib (2r, 2vr), men beg med 3 r
og slut med 3 r (3 vr) 3 r (3 vr). Fortsæt lige op i glatstrik med p nr. 4 til arb måler 15 (17) 20
(22) cm. Tag nu ind til ærmegab i slutn af rets-p (se ovenfor), på samme måde som på
ryggen. Der er nu 22 (24) 26 (28) m. Når forstykket måler 22 (25) 29 (32) cm, lukkes af til
halsudskæring i beg af de næste 5 rets-p for 5 (6) 7 (8) m x 1, 2 m x 1, 1 m x 3. Fortsæt lige
op til forstykket måler i alt 27 (30) 34 (37) cm og luk af til skulder i beg af de to næste vrs-p
på samme måde som på ryggen.
Venstre forstykke:
Strikkes på samme måde som højre forstykke – blot spejlvendt.
Ærmer:
Med p nr 3½ slå 38 (40) 42 (46) m op og strik 2 p ret og 4 p rib, beg med 3r (2r) 3r (3r) og slut
p med 3vr (2vr) 3vr (3vr), og fortsæt i glatstrik med p nr. 4. Tag samtidig 1 m ud i hver side
inden for de yderste 2 m på hver 6. pind 5 (6) 7 (8) gange til i alt 48 (52) 56 (62) m.

Strik videre lige op til ærmet måler 16 (18) 20 (22) cm, og tag ind til ærmegab 2 m i hver side
på hver rets-p 3 gange (se ovenfor). På 7. pind lukker du af for de resterende 36 (40) 44 (50)
m. Ærmet måler nu i alt ca 19 (21) 23 (25) cm luk. Strik det andet ærme på samme måde.
Hætte:
Slå 80 (84) 88 (92) m op med p 3½ mm (det er hættens forkant) og strik 2 pinde ret, derefter
4 pinde rib 2r, 2vr, slut og start med 3r, skift til glatstrik med p nr. 4 og fortsæt lige op til arb
måler 5 (6) 6 (7) cm. Luk nu af i hver side på hver anden p for 1 m x 4 og derefter på hver 4. p
for 1 m x 2, du har nu 68 (72) 76 (80) m, sæt en måletråd.
Når hætten fra måletråden er 11 (12) 13 (14) cm, strik vendinger så hætten bliver spids. Vend
i hver side, når der er 4m ret på pinden, vend herefter, når der er 4m fra forrige vending,
fortsæt til der er vendt 9 gange i hver side, strik 1p over alle m hvor omslaget strikkes sm med
underliggende maske, så huller undgås.
Strik hætten sammen fra bagsiden sådan: Sæt halvdelen af maskerne på hver sin rundpind,
gerne et helt til ½ p nr mindre end det du strikker på.
Når du har sat første halvdel af de 68 (72) 76 (80) m på den side af rundpinden, skubber du
maskerne videre over den anden side af rundpinden, således at garnnøglens ende (hvorfra
du strikker) er i begyndelsen af pinden – ligesom når du skal i gang med at strikke en ny pind.
Fold hætten på midten så maskerne ligger parallelt og på hver sin pind og retsiderne vender
mod hinanden. Strik nu 1. maske fra hver p sammen, dernæst gentag med 2. m fra hver p,
luk 1m af fra højre pinden med de 2 ny masker. Fortsæt nu med at strikke masker sammen
fra rundpindene og luk dem af efterhånden som de strikkes.
Montering:
Sy skuldersømmene sm. med maskesting fra retsiden.
Sy ligeledes ærmerne på krop med maskesting.
Sy ærmerne sm med madrassting også fra retsiden.
Sy hætten på fra arbejdets bagside, sy så yderligt som muligt med maskesting, således at
sømmen der ses fra retsiden af arbejdet bliver mindst mulig synlig.
Venstre forkant:
Til trøjens venstre forkant strikkes fra retsiden ca 52 (58) 68 (74) m eller passende antal efter
hvor stramt du strikker rib. Beg ved nederste hjørne og slut ved øverste hjørne af halskanten.
Strik rib (2r, 2vr), men beg og slut med 3vr, idet 1. p er fra vr-siden. Strik i alt 4 pinde rib,
derefter 2 pinde ret og luk tilpas løst af.
Højre forkant:
Strik højre forkant magen til venstre, men indsæt 5 knaphuller på 3.p (retsiden) jævnt fordelt,
idet første og sidste knaphul er placeret 3m fra kanten.
Sy knapperne på venstre forstykke-kant i samme højde som knaphullerne.
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