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Lisa, 100% kæmmet bomuld 
eller Baby Merino, 100% merinould superwash

Størrelse:                        3    (6)     9 mdr. (1)    2  år       
Garnforbrug Lisa, bluse:        3    (4)    4          (5)     5  nøgler, fv 67 & 04
Garnforbrug Baby M, bluse:  5    (6)    7          (8)     9  nøgler, fv 03 & 04
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Babybluse og hue med snoninger 
BABY MERINO, 100% merinould superwash 
LISA, 100% bomuld
2080

Størrelse, bluse: 3    (6)      9 mdr. (1)     2    år
Færdige mål, 
Brystvidde:   52   (54)   58       (62)    68  cm
Hel længde:      25   (27)   29       (32)    38  cm
Ærmelængde:    15   (17)   19       (21)    25  cm
Garnforbrug:  4     (5)     6         (7)      8    ngl fv 1 (lysegrå 03) i  BABY MERINO
    1     (1)     1         (1)      1    ngl fv 2 (hvid 04) i BABY MERINO 
    2     (3)     3         (4)      4    ngl fv 1 (marine 67) i LISA 
    1     (1)     1         (1)      1    ngl fv 2 (hvid 04) i LISA  
 
Størrelse, hue:  3-6 mdr.   (9 mdr.-2 år) 
Garnforbrug:   2              (3)                 ngl fv 1 + restegarn i fv 2 i BABY MERINO
    1              (1)                 ngl fv 1 + restegarn i fv 2 i LISA 

Pinde:    Svarta Fåret 2½ og 3 mm
Strømpepinde:  Svarta Fåret 2½ og 3 mm 
Hæklenål:  Svarta Fåret 3 mm
Tilbehør:   2 knapper                   

Strikkefasthed: 32 m i mønsterstrikning på p 3 = 10 cm. Sørg for at overholde strikkefastheden. Strikker du for 
stramt, skift til tykkere pinde, strikker du for løst, skift til tyndere pinde. Hvis strikkefastheden ikke passer, vil 
målene ikke passe og garnforbruget kan ændre sig.

Tag 1 m ud = løft tråden mellem 2 m op og strik den drejet ret.

BLUSE
Ryg: Slå 84 (88) 94 (100) 110 m op med fv 2 på p 2½ og strik striber i rib 1 r, 1 vr således: 1 p fv 2, (2 p fv 1, 2 p fv 
2) 2 (2) 2 (2) 3 gange, 2 p fv 1. Skift til p 3,  strik resten af arb med fv 1, strik 2 p glatstrikning. Strik derefter mønster 
ifølge diagrammet. Pinden starter med 1 kantm, 2 (4) 1 (4) 3 r og derefter strikkes fra pilen og slut pinden med 2 (4) 
1 (4) 3 r, 1 kantm. Når arb måler 15 (16) 17 (19) 24 cm lukkes for 2 m i hver side til markering af ærmegab. Når arb 
måler 24 (26) 28 (31) 37 cm sættes de midterste 24 (26) 28 (30) 32 m på en tråd til nakke og hver side strikkes for sig. 
Luk yderligere på hver anden p mod nakken for 2-1 m = 25 (26) 28 (30) 34 m tilbage til skulder, som lukkes af når arb 
måler 25 (27) 29 (32) 38 cm. Strik den anden side på samme måde, men spejlvendt.

Forstykke: Slå op og strik som ryggen til arb måler 20 (22) 24 (27) 33 cm. Sæt de midterste 18 (20) 22 (24) 26 m på en 
tråd til halsudskæring. Luk yderligere på hver anden p mod halsen for 2-2-1-1 m (alle str.). Når arb  måler 25 (27) 29 
(32) 38 cm lukkes de resterende m af til skulder, ikke for stramt. Strik den anden side på samme måde, men spejlvendt.

Ærmer: Slå 44 (46) 48 (50) 52 m op med fv 2 på p 2½ og strik striber i rib, strik lige så mange pinde som på ryggen. 
Skift til p 3, fv 1 og strik 2 p glatstrikning og strik derefter mønster ifølge diagrammet. Pinden starter med 1 kantm, 
0 (1) 2 (3) 4 r, derefter strikkes fra pilen og slut pinden med 0 (1) 2 (3) 4 r, 1 kantm. Tag 1 m ud i hver side indenfor 
kantm. Fortsæt med at tage ud i hver side med ca 1 (1) 1 (1½) 1½ cm’s mellemrum til der er 66 (70) 76 (82) 90 m. Strik 
udtagningerne med i mønstret efterhånden. Lav om nødvendigt udtagningerne ofrere mod slutningen. Når arb måler 
15 (17) 19 (21) 25 cm lukkes for 2 m i hver side til markering af ærmegab. Derefter lukkes alle m af (lige aflukket 
ærme, ingen ærmekuppel).

MONTERING
Sy højre skuldersøm. Halskant: Saml m op fra retsiden med p 2½ og fv 1, ca 78 (82) 86 (90) 94 m og strik striber 
i rib 1 r, 1 vr således: X 1 p fv 1, (2 p fv 2, 2 p fv 1) 2 gange, 1 p fv 2. Luk af i rib, ikke for stramt med fv 2. Sy 
venstre skuldersøm sammen ca 3 cm fra skulderen og ind. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy ærme- og sidesømme. 

Hækl fm med fv 1 langs skulderåbningen således: Træk garnet igennem ved halskanten fra retsiden på ryggen og 
X stik nålen ned i næste m til venstre, træk garnet igennem, slå om nålen, træk garnet gennem de 2 m på nålen X, 
gentag X – X langs slidsen. OBS! Lav 2 knaphuller af lm (i en længde, der passer til knappen) på forstykket, det 
øverste midt i halskanten og det andet midt i slidsen. Sy knapper i på ryggens venstre skulder. Læg arb i de rette mål 
mellem fugtige håndklæder og lad det tørre. 

HUE 
Slå 120 (134) m op med fv 2 på p 2½. Strik 1 p rib 1 r, 1 vr. Skift til fv 1 og fortsæt med at strikke rib til arb måler 6 (7) 
cm. Skift til p 3, fortsæt med at strikke med fv 1 og strik 2 p glatstrikning. Strik derefter mønster ifølge diagrammet. 
Pinden starter med 1 kantm, 2 (3) r, strik derefter fra pilen. Pinden slutter med 2 (3) r, 1 kantm. Når arb måler 16 
(20) cm strikkes en indtagningpind fra retsiden ved at strikke maskerne sammen 2 og 2. Gentag indtagningspinden 
yderligere 2 gange med 1 pinds mellemrum. Klip garnet over, træk enden gennem de resterende m. Hæft enden godt.
Sy huen sammen bagpå.

Øreklapper: 
Slå 21 (23) m med fv 1 på p 3 og strik 3 (4) cm rib 1 r, 1 vr. Strik derefter 3 m sammen i hver side indenfor den yderste 
m på hver anden p til der er 3 m tilbage. Luk af. Strik en øreklap magen til. Sy øreklapperne fast på huens vrangside 
mellem ribben og mønstret således at der bliver ca 6 (7) cm mellem øreklapperne i nakken. Lav 2 snore og sæt en snor 
fast i hver øreklap. Lav en pompon og sæt den fast i toppen af huen.

Design og opskrift:
Kerstin Arvelind
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031-99 65 90

Styling: Katarina Segerbrand
Foto: Ulla Alderin 
Oversættelse:G. Immerkær

Gentag

Gentag
Slut her Start her

= 1 r op retsiden, 1 vr på vrangsiden
= 1 vr på retsiden, 1 r på vrangsiden
= sæt 2 m på en hjælpep foran arb, strik 2 r, strik m fra hjælpep ret
= sæt 2 m på en hjælpep bag arb, strik 2 r, strik m fra hjælpep ret
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Diagrammet viser alle pinde.



Babybluse og hue med snoninger 
BABY MERINO, 100% merinould superwash 
LISA, 100% bomuld
2080

Størrelse, bluse: 3    (6)      9 mdr. (1)     2    år
Færdige mål, 
Brystvidde:   52   (54)   58       (62)    68  cm
Hel længde:      25   (27)   29       (32)    38  cm
Ærmelængde:    15   (17)   19       (21)    25  cm
Garnforbrug:  4     (5)     6         (7)      8    ngl fv 1 (lysegrå 03) i  BABY MERINO
    1     (1)     1         (1)      1    ngl fv 2 (hvid 04) i BABY MERINO 
    2     (3)     3         (4)      4    ngl fv 1 (marine 67) i LISA 
    1     (1)     1         (1)      1    ngl fv 2 (hvid 04) i LISA  
 
Størrelse, hue:  3-6 mdr.   (9 mdr.-2 år) 
Garnforbrug:   2              (3)                 ngl fv 1 + restegarn i fv 2 i BABY MERINO
    1              (1)                 ngl fv 1 + restegarn i fv 2 i LISA 

Pinde:    Svarta Fåret 2½ og 3 mm
Strømpepinde:  Svarta Fåret 2½ og 3 mm 
Hæklenål:  Svarta Fåret 3 mm
Tilbehør:   2 knapper                   

Strikkefasthed: 32 m i mønsterstrikning på p 3 = 10 cm. Sørg for at overholde strikkefastheden. Strikker du for 
stramt, skift til tykkere pinde, strikker du for løst, skift til tyndere pinde. Hvis strikkefastheden ikke passer, vil 
målene ikke passe og garnforbruget kan ændre sig.

Tag 1 m ud = løft tråden mellem 2 m op og strik den drejet ret.

BLUSE
Ryg: Slå 84 (88) 94 (100) 110 m op med fv 2 på p 2½ og strik striber i rib 1 r, 1 vr således: 1 p fv 2, (2 p fv 1, 2 p fv 
2) 2 (2) 2 (2) 3 gange, 2 p fv 1. Skift til p 3,  strik resten af arb med fv 1, strik 2 p glatstrikning. Strik derefter mønster 
ifølge diagrammet. Pinden starter med 1 kantm, 2 (4) 1 (4) 3 r og derefter strikkes fra pilen og slut pinden med 2 (4) 
1 (4) 3 r, 1 kantm. Når arb måler 15 (16) 17 (19) 24 cm lukkes for 2 m i hver side til markering af ærmegab. Når arb 
måler 24 (26) 28 (31) 37 cm sættes de midterste 24 (26) 28 (30) 32 m på en tråd til nakke og hver side strikkes for sig. 
Luk yderligere på hver anden p mod nakken for 2-1 m = 25 (26) 28 (30) 34 m tilbage til skulder, som lukkes af når arb 
måler 25 (27) 29 (32) 38 cm. Strik den anden side på samme måde, men spejlvendt.

Forstykke: Slå op og strik som ryggen til arb måler 20 (22) 24 (27) 33 cm. Sæt de midterste 18 (20) 22 (24) 26 m på en 
tråd til halsudskæring. Luk yderligere på hver anden p mod halsen for 2-2-1-1 m (alle str.). Når arb  måler 25 (27) 29 
(32) 38 cm lukkes de resterende m af til skulder, ikke for stramt. Strik den anden side på samme måde, men spejlvendt.

Ærmer: Slå 44 (46) 48 (50) 52 m op med fv 2 på p 2½ og strik striber i rib, strik lige så mange pinde som på ryggen. 
Skift til p 3, fv 1 og strik 2 p glatstrikning og strik derefter mønster ifølge diagrammet. Pinden starter med 1 kantm, 
0 (1) 2 (3) 4 r, derefter strikkes fra pilen og slut pinden med 0 (1) 2 (3) 4 r, 1 kantm. Tag 1 m ud i hver side indenfor 
kantm. Fortsæt med at tage ud i hver side med ca 1 (1) 1 (1½) 1½ cm’s mellemrum til der er 66 (70) 76 (82) 90 m. Strik 
udtagningerne med i mønstret efterhånden. Lav om nødvendigt udtagningerne ofrere mod slutningen. Når arb måler 
15 (17) 19 (21) 25 cm lukkes for 2 m i hver side til markering af ærmegab. Derefter lukkes alle m af (lige aflukket 
ærme, ingen ærmekuppel).

MONTERING
Sy højre skuldersøm. Halskant: Saml m op fra retsiden med p 2½ og fv 1, ca 78 (82) 86 (90) 94 m og strik striber 
i rib 1 r, 1 vr således: X 1 p fv 1, (2 p fv 2, 2 p fv 1) 2 gange, 1 p fv 2. Luk af i rib, ikke for stramt med fv 2. Sy 
venstre skuldersøm sammen ca 3 cm fra skulderen og ind. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy ærme- og sidesømme. 

Hækl fm med fv 1 langs skulderåbningen således: Træk garnet igennem ved halskanten fra retsiden på ryggen og 
X stik nålen ned i næste m til venstre, træk garnet igennem, slå om nålen, træk garnet gennem de 2 m på nålen X, 
gentag X – X langs slidsen. OBS! Lav 2 knaphuller af lm (i en længde, der passer til knappen) på forstykket, det 
øverste midt i halskanten og det andet midt i slidsen. Sy knapper i på ryggens venstre skulder. Læg arb i de rette mål 
mellem fugtige håndklæder og lad det tørre. 

HUE 
Slå 120 (134) m op med fv 2 på p 2½. Strik 1 p rib 1 r, 1 vr. Skift til fv 1 og fortsæt med at strikke rib til arb måler 6 (7) 
cm. Skift til p 3, fortsæt med at strikke med fv 1 og strik 2 p glatstrikning. Strik derefter mønster ifølge diagrammet. 
Pinden starter med 1 kantm, 2 (3) r, strik derefter fra pilen. Pinden slutter med 2 (3) r, 1 kantm. Når arb måler 16 
(20) cm strikkes en indtagningpind fra retsiden ved at strikke maskerne sammen 2 og 2. Gentag indtagningspinden 
yderligere 2 gange med 1 pinds mellemrum. Klip garnet over, træk enden gennem de resterende m. Hæft enden godt.
Sy huen sammen bagpå.

Øreklapper: 
Slå 21 (23) m med fv 1 på p 3 og strik 3 (4) cm rib 1 r, 1 vr. Strik derefter 3 m sammen i hver side indenfor den yderste 
m på hver anden p til der er 3 m tilbage. Luk af. Strik en øreklap magen til. Sy øreklapperne fast på huens vrangside 
mellem ribben og mønstret således at der bliver ca 6 (7) cm mellem øreklapperne i nakken. Lav 2 snore og sæt en snor 
fast i hver øreklap. Lav en pompon og sæt den fast i toppen af huen.

Design og opskrift:
Kerstin Arvelind
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031-99 65 90

Styling: Katarina Segerbrand
Foto: Ulla Alderin 
Oversættelse:G. Immerkær

Gentag

Gentag
Slut her Start her

= 1 r op retsiden, 1 vr på vrangsiden
= 1 vr på retsiden, 1 r på vrangsiden
= sæt 2 m på en hjælpep foran arb, strik 2 r, strik m fra hjælpep ret
= sæt 2 m på en hjælpep bag arb, strik 2 r, strik m fra hjælpep ret
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2080

     
Lisa, 100% kæmmet bomuld 
eller Baby Merino, 100% merinould superwash

Størrelse:                        3    (6)     9 mdr. (1)    2  år       
Garnforbrug Lisa, bluse:        3    (4)    4          (5)     5  nøgler, fv 67 & 04
Garnforbrug Baby M, bluse:  5    (6)    7          (8)     9  nøgler, fv 03 & 04
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