KRISTIAN & KRISTINE
BABYSETT
DG 270-11A | SOFT MERINO

Dale Garn - en del av

DG 270-11A
KRISTIAN & KRISTINE BABYSETT

DESIGN
Olaug Kleppe
GARN
SOFT MERINO 100 % ekstra fin merinoull,
50 gram = ca 187 meter
Alternativt garn: BABY ULL
STØRRELSER
(6) 12 (24) 36 mnd
PLAGGETS MÅL
Genser og jakke
Overvidde genser ca. (53) 58 (63) 68 cm
Overvidde jakke ca .(55) 60 (65) 70 cm
Lengde midt foran ca. (27) 31 (35) 38 cm
Ermelengde ca. (17) 20 (23) 26 cm
Bukse
Benlengde ca. (19) 23 (27) 31 cm
GARNFORBRUK
Genser eller jakke
Farge 1 (150) 150 (200) 250 g
Farge 2 50 g til alle str
Farge 3 50 g til alle str
Farge 4 (50) 50 (100) 100 g
Bukse
Farge 1 (100) 150 (150) 200 g
Sokker
Farge 1 50 g til alle str
Votter
Frg 2 50 g til alle str
Hjelmlue
Farge 1 50 g eller rester, alle str
Farge 2 (50) 50 (100) 100 g
Farge 3 og 4
rester
FARGER
Farge 1 Brun melert 3025
Farge 2 Svart 3023
Farge 3 Grå melert 3003
Farge 4 Natur 3019
NB! Vi har oppdatert fargene i denne oppskriften
da originalfargene har gått ut av produksjon.
Derfor kan fargene avvike noe fra bildet.
PINNEFORSLAG
Liten og stor rundp og strømpep nr 2 og 2 ½

TILBEHØR
Jakke (6) 6 (7) 7 knapper
Bukse Strikk i passe livvidde
STRIKKEFASTHET
32 m x 40 omg glattstrikk, 38 omg mønster = 10 x 10 cm
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger
eller kortere ved behov.
FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
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ØKINGER
Løft opp tverrtråden mellom m og strikk den vridd r.

GENSER
Beg øverst i halsen og legg opp med frg 1 på p nr 2 ½
(88) 96 (104) 112 m. Strikk 2 r, 2 vr rundt til arb måler (9) 9
10 (11) cm.
Strikk 1 omg rett samtidig som det økes (32) 36 (40) 44 m
jevnt fordelt = (120) 132 (144) 156 m. Videre mål tas herfra.
Fortsett rundt med glattstrikk og mønster til bærestykket
og øk som diagrammet viser. Etter at mønsteret er ferdig,
fortsettes det med glattstrikk og frg 1. Når arb måler
(13) 14 (15) 16 cm fra vrangborden i halsen, deles det inn i
for-, bakstykke og ermer:
Strikk (78) 86 (94) 102 m = bakstykket, sett de neste (62) 68
(74) 80 m på en tråd = ene ermet, legg opp 8 nye m under
ermet, strikk (78) 86 (94) 102 m = forstykket, sett de neste
(62) 68 (74) 80 m på en tråd = andre ermet, legg opp 8
nye m under ermet = i alt (172) 188 (204) 220 m til for- og
bakstykke. Fortsett rundt med frg 1 og glattstrikk. Når arb
måler (4) 4 ½ (5) 5 ½ cm før hel lengde, skift til p nr 2 og
fortsett med 2 r, 2 vr. Når arb måler ca ½ cm før hel lengde,
strikkes 1 omg med frg 3 + 1 omg frg 2.
Fell passe stramt av med frg 2 og r og vr m.
ERMER
Sett ermet inn på p nr 2 ½. Strikk opp 8 m midt under ermet
= (70) 76 (82) 88 m. Strikk glattstrikk rundt med frg 1 samtidig
som det felles 1 m på hver side av 2 midtm midt under ermet
ca hver 1 ½ cm (8) 9 (10) 11 ganger = (54) 58 (62) 66 m igjen.
Men når ermet målt på undersiden måler ca (6) 6 ½ (7) 7 ½
cm før hel lengde, strikkes mønster A. Fortsett med frg 1.
Strikk 3 omg rett og fell 10 m jevnt fordelt over 3. omg
= (44) 48 (52) 56 m igjen.
Skift til p nr 2. Fortsett med 2 r, 2 vr og strikk vrangbord som
nede på for- og bakstykket. Strikk andre ermet på samme måte.
Damp lett over arbeidet.

JAKKE
Beg øverst i halsen og legg opp med farge 1 på p nr 2 (89) 97
(105) 113 m. Strikk 1 r, 1 vr fram og tilbake (5) 5 (6) 6 cm.
Legg opp 4 m ekstra i slutten av p til å sy og klippe i midt foran.
Disse m er ikke medregnet i videre masketall og strikkes hele
tiden i glattstrikk uten mønster. Videre strikkes jakken rundt.
Skift til p nr 2 ½. Strikk 1 omg rett samtidig som det økes
(32) 36 (40) 44 m jevnt fordelt = (121) 133 (145) 157 m. Videre
mål tas herfra. Fortsett rundt med glattstrikk og mønster til
bærestykket og øk som diagrammet viser. Etter at mønsteret
er ferdig, fortsettes det med glattstrikk og frg 1. Når arb måler
(13) 14 (15) 16 cm fra vrangborden i halsen, deles det inn i
for-, bakstykke og ermer: Strikk (39) 43 (47) 51 m = høyre
forstykke, sett de neste (62) 68 (74) 80 m på en tråd = ene
ermet, legg opp 8 nye m under ermet, strikk (79) 87 (95) 103
m = bakstykket, sett de neste (62) 68 (74) 80 m på en tråd =

andre ermet, legg opp 8 nye m under ermet, strikk (39) 43
(47) 51 m = venstre forstykke = i alt (173) 189 (205) 221 m til
for- og bakstykke + de 4 klippem.
Fortsett rundt med frg 1 og glattstrikk. Når arb måler (4) 4 ½
(5) 5 ½ cm før hel lengde, skift til p nr 2 og fortsett med 1 r, 1 vr.
Når arb måler ca ½ cm før hel lengde, strikkes 1 omg frg 3 +
1 omg frg 2. Fell passe stramt av med frg 2 og r og vr m.
ERMER
Strikkes på samme måte som til genser.
MONTERING
Damp lett over arb. Sy tette maskinsømmer i hver side av de
4 m midt foran og klipp opp mellom sømmene.
Sy sammen under ermene. Brett vrangborden i halsen
dobbel mot vrangen og sy den til.
FORKANTER
Strikk opp fra retten langs forkanten på knappesiden med
p nr 2 og frg 1 ca 16 m pr 5 cm, også over den doble
halskanten = 1 p r fra retten. Strikk fram og tilbake i underkant
av 2 cm glattstrikk + 1 p r fra vrangen (eller vr fra retten)
= brettekant + 2 cm glattstrikk. Fell av med r m. Brett
mot vrangen langs brettekanten og sy til. Sett merker for
knappene, den øverste midt på halskanten, den nederste ca
1 ½ cm fra kanten og de øvrige med jevne mellomrom. Strikk
den andre forkanten på samme måte, men med tilsvarende
knapphull midt på forkanten på hver side av brettekanten.
Hvert knapphull er over 3 m. Sy rundt knapphullene.
Sy i knappene.

BUKSE
Begynn øverst i livet og legg opp med frg 1 på rundp nr 2
(150) 158 (170) 178 m. Strikk rundt 2 ½ cm glattstrikk + en
omg vr = brettekant. Strikk 2 ½ cm glattstrikk. Strikk så 1 omg
rett samtidig som det økes 10 m jevnt fordelt = (160) 168
(180) 188 m. Sett et merke i 1. m = midt bak og i (81.) 85.
(91.) 95. m = midt foran.
Skift til rundp nr 2 ½. Fortsett med glattstrikk og strikk buksen
høyere bak slik: Begynn midt bak og strikk 9 m, snu og
strikk 17 m tilbake, snu og strikk 8 m mer for hver gang i alt
5 ganger på hver side av merkemasken. Fortsett rundt med
glattstrikk over alle masker. Når arbeidet måler (14) 16 (18) 19
cm målt midt foran fra den vr omg, økes 1 m på hver side av
merkem både midt foran og midt bak annen hver omg (5) 6
(6) 7 ganger = (180) 192 (204) 216 m. Del arbeidet midt foran
og midt bak med (90) 96 (102) 108 m til hvert ben, pass på at
det kommer en merkem på hvert ben (= innsiden av benet).
Strikk hvert ben ferdig for seg og fell 1 m på hver side av
merkem hver 4. omg (4) 4 (5) 5 ganger = (82) 88 (92) 98 m
igjen. Fortsett uten felling til benet måler ca 3 cm før oppgitt
lengde. Fell (10) 12 (12) 14 m jevnt fordelt = (72) 76 (80) 84 m
igjen. Strikk 6 cm 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m. Brett vrangborden dobbel mot retten,
den skal ikke sys til. Brett mot vrangen langs den vrange omg
i livet og sy til. Trekk en strikk gjennom løpegangen i livet.
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SOKKER
Legg opp med frg 1 på strømpep nr 2 ½ (44) 48 (56) 60 m.
Strikk rundt 2 r, 2 vr (6) 7 (8) 9 cm. Strikk 2 omg rett.
Sett et merke i hver side med (23) 25 (29) 31 m til hæl og
(21) 23 (27) 29 m oppå foten. Fortsett med glattstrikk fram og
tilbake og strikk hæl: Strikk til 1 m står igjen i den ene siden,
snu og strikk til 1 m står igjen i den andre siden, snu og strikk
1 m mindre for hver pinne til det står igjen (7) 7 (7) 9 m på
midten. Snu og strikk 1 m mer for hver pinne, men for at
det ikke skal bli hull i ”skjøtene” tas tråden opp mellom siste
midtm og neste m, denne tråden settes vridd på p og strikkes
sammen med neste m. Fortsett på samme måte til alle m er
strikket. Fortsett rundt over alle masker med glattstrikk, men
fell på første omgang 6 m jevnt fordelt = (38) 42 (50) 54
m igjen. Når hele foten måler (7) 8 (10) 11 cm, eller ønsket
lengde før tåfellingen, felles 2 m jevnt fordelt på str 6 og 24
mnd = (36) 42 (48) 54 m igjen. Fell for tå ved å strikke (4)
5 (6) 7 r, 2 r sammen omgangen rundt. Strikk 2 omg uten
felling.
På neste omg (3) 4 (5) 6 r, 2 r sammen. Strikk 1 omg uten
felling.
Fell videre på samme måte hver omg. Det blir 1 m mindre
mellom fellingene for hver gang. Når det står igjen 6 m, klipp
av tråden, trekk den gjennom restm og fest den godt.

tråd = midt foran.
Fortsett fram og tilbake med glattstrikk over de resterende
(112) 118 (124) 130 m og fell i beg av hver p: 3,2,2,1 m til alle
str = (96) 102 (108) 114 m igjen. Når det er strikket (11) 12
(13) 14 cm fra m som ble satt av midt foran, felles i beg av
de to neste p (32) 34 (36) 38 m = (32) 34 (36) 38 m igjen til
midtfeltet. Fortsett over midtfeltet til dette er like langt som
de avfelte m på sidene samtidig som det felles 1 m i hver side
innenfor 1 m ca hver 2 cm 4 ganger til alle str. Sett m på en
tråd. Sy midtfeltet til sidefeltene med attersting fra vrangen.
KANT FORAN
Strikk med frg 2 og p nr 2 r over de (12) 14 (16) 18 m midt
foran, strikk opp innenfor 1 m ca 16 m pr 5 cm opp langs ene
siden, strikk r over midtfeltets m, strikk opp langs andre siden
= 1 omg rett. Strikk 1 omg r med frg 1 samtidig som det evt
felles noen m slik at masketallet er delelig med 4 m. Strikk
mønster A.
Fortsett med frg 1. Strikk 2 omg r + 1 omg vr = brettekant +
1 omg r. Strikk 1 r, 1 vr 2 cm. Fell passe stramt av med r og vr m.
Brett mot vrangen langs brettekanten og sy til på vrangen.

VOTTER
Legg opp med frg 2 på strømpep nr 2 (40) 44 (48) 52 m.
Strikk rundt 2 r, 2 vr (8) 8 (8 ½) 8 ½ cm. Sett et merke i 1. og
(21.) 23. (25.) 27. m = sidem. Skift til strømpep nr 2 ½. Fortsett
rundt med glattstrikk. Når votten måler (2) 2 ½ (3) 3 ½ cm
fra vrangborden, strikkes en tråd i en avvikende farge over de
siste (5) 6 (7) 8 m til tommel. Fortsett med glattstrikk over alle
m til votten måler (6) 7 (8) 9 cm fra vrangborden. Videre felles
1 m på hver side av sidemaskene hver omgang ved å strikke
2 m vridd rett sammen før sidem og 2 m rett sammen etter.
Når det står igjen 6 m, trekkes tråden gjennom disse og
festes godt.
TOMMEL
Ta ut tråden. Sett m inn på p 2 ½, ta opp 1 ekstra m i hver
side = i alt (12) 14 (16) 18 m. Fortsett rundt med glattstrikk.
Når tommelen måler (2 ½) 3 (3 ½) 4 cm strikkes 2 m rett
sammen omgangen rundt. Klipp av tråden, trekk den
gjennom restm og fest den godt. Strikk en vott til på samme
måte, men med tommel over de første (5) 6 (7) 8 m. Tvinn en
snor i passe lengde av 4-dobbelt garn og sy en ende i hver vott.

HJELMLUE
Legg opp med frg 2 på liten rundp eller strømpep nr 2 (88)
96 (104) 112 m. Strikk rundt 2 r, 2 vr (7) 7 (8) 8 cm.
Strikk 1 omg rett samtidig som det økes 36 m jevnt fordelt til
alle str = (124) 132 (140) 148 m. Skift til p nr 2 ½. Fortsett med
glattstrikk. Strikk 2 omg. Sett de siste (12) 14 (16) 18 m på en
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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