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HENRIK KOSEPOSE

DESIGN 

Kari Haugen

GARN

BABY ULL 100 % merinoull, superwash merino,

50 gram = ca 165 meter

STØRRELSER 

0-3 (6-9) mnd

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 60 (70) cm

Hel lengde ca 50 (65) cm

GARNFORBRUK

4 (6) nøster

FARGE

Mørk jadegrønn 8529

PINNEFORSLAG 

Liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET 

26 m halvpatent, lett strukket, på p nr 3 = 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.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
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HALVPATENT

1. omgang: *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut omgangen.

2. omgang: *1 r i underliggende m (= patentm), 1 vr*, gjenta 

fra *-* ut omgangen.

KOSEPOSE

Legg opp 156 (182) m på rundp nr 2,5. Strikk 2 cm vrangbord 

rundt med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3, og strikk halvpatent til 

arbeidet måler 42 (56) cm. Strikk 1 omgang r, og fell 4 (6) m 

jevnt fordelt = 152 (176) m. Fortsett med glattstrikk og fell slik: 

*Strikk 17 (20) r, 2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen 

= 144 (168) m.

Strikk 1 omgang uten å felle. Neste omgang felles igjen: 

*Strikk 16 (19) r, 2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen 

= 136 (160) m. Strikk 1 omgang uten å felle. Fell: *Strikk 

15 (18) m, 2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen 

= 128 (152) m.

Fortsett å felle 8 m slik på hver 2. omgang til det er 8 m igjen.

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest godt.

Strikkes som en vanlig rett maske, men strikk i masken
fra forrige pinne i stedet for i masken på pinnen.

PATENTMASKE
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Garn brukt 
i denne oppskriften

Prøv den i rus rose | DG422-06

BABY ULL
100 % superwash merino 

  Australsk merinoull
Garnprodusent ITPGroup.no

BABY ULL er et 4-tråds superwash -

b ehandlet ullgarn spunnet av australske 

merinoull i den fineste fiberkvaliteten. 

Garnet er velkjent blant alle som kjenner 

Dales Baby-kataloger. Våre Baby-

kataloger er blitt rene samleobjekter, 

og både garnet og design har en sterk 

posisjon blant strikkefolket. Men husk at 

du ikke bare kan strikke myke fine baby-

plagg. Baby Ull er supert til fine topper, 

jumpere og kardigans til både voksne 

og barn. Baby Ull har to veiledende 

strikke fastheter avhengig av bruks-

området og hvilken type plagg du strikker. 

Du skal følge strikkefastheten som er 

oppgitt i oppskriften.

Strikkefasthet I: 28 masker i glattstrikk 

på pinne nr 3 = 10 cm.

Strikkefasthet II: 32 masker i glattstrikk 

på pinne nr 2,5 = 10 cm. 

50 gram = ca 165 meter.

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på 

banderolen er kun veiledende. Husk at 

du alltid skal følge strikkefastheten som

er oppgitt i oppskriften.

50 gram = ca 165 meter
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• Ullvugge 40 °C
• Vrenges før vask
• Vaskes separat
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt

ULLVUGGE


