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Freja, 100% akryl
Størrelse:       3   (6)   9 mdr. (1)   2  år
Garnforbrug:  3   (3)   4          (4)   6  ngl fv 09, 211 & 234

Garnalternativ: Ulrika, Soft Lama, 



Babycardigan
FREJA, 100% akryl
2609

Størrelse: 3 (6) 9 mdr. (1) 2 år 
Færdige mål,
Brystvidde:  50 (54) 58 (62) 68 cm
Hel længde: 27 (29) 31 (33) 36 cm
Ærmelængde: 15  (17) 19 (21) 24 cm
Garnforbrug: 1 (1) 1 (1) 2 ngl fv 1 (sennep 234) 
  1 (1) 1 (1) 2 ngl fv 2 (lysegrå 211) 
  1 (1) 2 (2) 2 ngl fv 3 (mørkegrå 09)

Garnalternativ: Freja Multi, Freja Denim, Ulrika, Soft Lama, Kilimanjaro. 
  Garnforbruget kan ændre sig ved brug af andet garn. 
   
Rundpind: Svarta Fåret 4½ mm, 60 cm
Pinde: Svarta Fåret 4½ mm
Tillbehør: 6 knapper 

Strikkefasthed: 20 m i retstrikning på p 4½ = 10 cm. OBS! Vær omhyggelig med strikkefastheden. Skift om nødvendigt 
pindestørrelse for at få den rigtige strikkefasthed, ellers får arbejdet ikke de rette mål og garnforbruget kan ændre sig. 
 
Striber: X 2 p ret med fv 2, 2 p ret med fv 1, 2 p ret med fv 3 X. Gentag X – X.     

Ryg og forstykker op til ærmegabet: Slå 102 (110) 118 (126) 138 m op på rundp 4½ med fv 3. Strik frem og tilbage på pinden. 
Strik 3 p ret, 1. p = vrangsiden. Skift til fv 2 og strik striber i retstrikning som ovenfor beskrevet. Sno garnet om hinanden ved 
farveskift i siden. Når arb måler 17 (18) 19 (20) 22 cm sættes en markering i hver side med 52 (56) 60 (64) 70 m til ryggen og 25 
(27) 29 (31) 34 m til hvert forstykke. Luk af til ærmegab på næste pind fra retsiden således: Strik til der er 4 m tilbage før første 
markering, luk 8 m af, strik igen til der er 4 m tilbage før næste markering, luk 8 m af. Strik pinden ud. Lag arb hvile. 

Ærmer: Slå 26 (28) 30 (32) 34 m op på p 4½ med fv 3 og strik 3 p ret, 1. p = vrangsiden. Skift til fv 2 og strik striber som ovenfor 
beskrevet. Sno trådene om hinanden ved farveskift i siden. Når der er strikket 2 cm tages 1 m ud i hver side indenfor 1 m ved at 
løfte tråden mellem maskerne op på venstre pind og strikke den drejet ret. Fortsæt med at tage ud på denne måde med ca 2 cm 
mellemrum til der er 38 (42) 46 (50) 54 m på pinden. Lav om nødvendigt udtagningerne oftere mod slutningen. Når arb måler ca 
15 (17) 19 (21) 24 cm lukkes 4 m af i hver side. OBS! Sørg for at slutte med samme farve stribe som på ryg og forstykker.
Strik et ærme mere.

Raglan: Sæt delene på rundp 4½ fra retsiden således: Højre forstykke, højre ærme, ryggen, venstre ærme, venstre forstykke = 146 
(162) 178 (194) 214 m. Strik frem og tilbage på pinden og første pind strikkes fra vrangsiden. Strik maskerne sammen der hvor 
delene mødes (strik en m fra hver del sammen) og sæt en markering om den sammenstrikkede m = 4 markerede m. På næste pind 
fra rets tages ind til raglan således: Strik hen til 2 m før første markering, 2 r sammen, 1 r (den markerede m), 2 r sammen. Strik 
hen til 2 m før næste markering og tag ind på samme måde der. Tag ind på samme måde over de næste 2 markeringer = 8 m taget 
ind på pinden. Strik 3 p uden indtagninger. Fortsæt med at tage ind på denne måde på hver 4. p. Når arb måler ca 23 (25) 27 (29) 
31 cm, målt langs forkanten på forstykkerne, lukkes de yderste 3 (4) 4 (4) 5 m i hver side af til halsudskæring. Fortsæt med at tage 
ind til raglan og luk samtidig 1 m af i hver side på hver anden pind mod halsen til der er 40 (42) 44 (46) 48 m tilbage. Slut med en 
pind fra retsiden, lad maskerne sidde på pinden.
Halskant: Saml 8 (8) 10 (10) 12 m op fra retsiden langs halskanten med fv 3 på højre forstykke, strik videre over halskantens m på 
pinden, saml m op langs venstre side som langs højre. Strik 3 p ret. Luk af i ret fra retsiden, ikke for stramt.
Lav knaphuller i højre forkant til piger og i venstre forkant til drenge.
Forkant uden knaphul: Saml ca 50 (54) 58 (62) 66 m op langs forkanten fra retsiden med fv 3 og strik 3 p ret. Luk af i ret fra 
retsiden, ikke for stramt. Sæt markører i som 6 knapper, den øverste midt i halskanten, den nederste ca 1 cm fra den nederste kant 
og de øvrige med jævne mellemrum.
Forkant med knaphul: Saml m op og strik som den anden forkant, men lav knaphuller ud for markeringerne på den 2. pind fra 
retsiden ved at strikke 2 m ret sammen, slå om. Luk af i ret fra retsiden, når der er strikket 3 pinde. 
Sy ærmesømmene. Sy i en ½ m fra hver del for at få en smidig søm. Sy knapper i. Læg arb i de rette mål mellem fugtige 
håndklæder og lad det tørre. 
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TIPS OG RÅD. NÅR DU ER FÆRDIG:
- Gem en banderole til evt. reklamation
- Følg nøje vaskeanvisningerne på banderolen
- Vaskepose anbefales ved maskinvask
- Lad altid arbejdet liggetørre
- Håndstrikkede ting bør opbevares liggende
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