Opskrift
Baby

GARN FORBRUG
Opskrift:
Go handmade Cosy:

3 mdr. 6 mdr.
275 g 325 g

♥

Rundpinde: 3,5 mm
Strømpepinde 3,0 og 3,5 mm
Knapper
3,5 mm/22 m/10 cm
Model:
Go handmades
Køredragt
Cosy

vidunderligt
mades Cosy – et
Strikket i Go hand s bomulds mix, som holder
tet
blødt og høj kvali
g/100 m.
uld/40% Akryl, 50
m
Bo
%
60
n.
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kvalitetsdesign i en unik stil
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FORKORTELSER
OG FORKLARINGER

GARN FORBRUG:

m
maske
omg
omgang(e)
p
pind(e)
r
ret
vr
vrang
Perlestrik	1. p: {1 r, 1 vr}
2. p: {1 vr, 1 r}
= r over vr og vr over r
Knaphul	strik 3 r, luk 2 m af, strik 2 r.
På næste p slås 2 nye m op over de
aflukkede 2 m
Snoning	over 14 m
1. - 3. p: 2 vr, 4 r, 2 vr, 4 r, 2 vr
4. p:	2 vr, sæt 2 m på en hjælpepind
foran arbejdet, strik 2 m fra pinden r, så de 2 fra hjælpepinden r,
2 vr
(..)
angiver antal m på p for de 2 størrelser.
Størrelse 6 måneder står i parentes.
Størrelser: 3 måneder (6 måneder)

Str. 3 mdr.:
275 g Go Handmade Cosy
Str. 6 mdr.:
325 g Go Handmade Cosy
Knapper
Rundpind 3,5 mm
Strømpepinde 3,0 og 3,5 mm
Strikkefasthed på 3,5: 22 m = 10 cm
Angivne garnmængder er vejledende.
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KØREDRAGT

Højre forstykke
Strik op til lige før det sidste knaphul, sæt forkantens
7 (7) m på en hjælpepind.
Tag ind til hals på hver anden p således:
Str. 3 mdr.: 4 - 3 - 1 - 1 m = 18 m.
Str. 6 mdr.: 4 - 3 - 2 - 1 m = 20 m.
Ærmegabet måler 11 (12) cm.

3 MÅNEDER (6 MÅNEDER)

BEGYND VED DET ENE BUKSEBEN
Strik frem og tilbage på p.
Slå 44 (44) m op på strømpepind 3,0 og strik 5 cm
rib - 2 r, 2 vr.
Skift til rundpind 3,5 og strik perlestrikning og
snoning således:
strik 6 (6) m perlestrik, 14 (14) m snoning, 24 (24) m
perlestrik.
Tag 1 m ud i hver side af benet på hver 2,5 (2) cm i
alt 5 (8) gange = 54 (60) m.
Strik lige op til benet måler 21 (23) cm og sæt m på
en hjælpepind.
Strik et ben til på samme måde, men modsat.

Venstre forstykke
Strik venstre forstykke på samme måde (uden knaphuller), men modsat.
Strik ryggen til der mangler 1 (1) cm fra forstykkernes højde, sæt de midterste 20 (22) på en
hjælpepind. Luk for 2 (2) m mod halsen i begge
sider = 18 (20) m.
Strik skulderens m sammen, eller luk af og sy dem
sammen.

NU STRIKKES BENENE SAMMEN

DK

Der slås m op mellem benene og til forkanter:
slå 7 (7) m op, strik de næste 54 (60) m i perlestrik
og snoning, slå 6 (6) m op, strik de næste 54 (60) m i
perlestrik og snoning, slå 7 (7) m op = 128 (140) m.
De opslåede første 7 m og sidste 7 m strikkes r til
forkanter, og de opslåede 6 m strikkes perlestrik.
Strik frem og tilbage, og når der er strikket 4 (4) cm
laves det første knaphul, de efterfølgende knaphuller
laves med 6 (7) cm imellem.

ÆRMER
Saml 48 (52) m op rundt i ærmegabet på strømpe
pinde 3,5 og strik rundt i perlestrik og snoning
således:
17 (19) m perlestrik, 14 (14) m snoning, 17 (19) m
perlestrik.
Strik lige op, og tag 1 m ind i beg og slutn af omg
for hver 2 cm, 4 (6) gange = 40 (40) m.
Når ærmet måler 12 (15) cm skiftes til strømpepinde
3,0 og strik 3 (3) cm rib – 2 r og 2 vr.
Luk af.

RYG OG FORSTYKKER
Når arb måler 21 (24) efter samlingen deles arb til
ryg og forstykke således:
forstykke 34 (37) m, ryg 60 (66) m,
forstykke 34 (37) m.

HALSKANT
På strømpepind 3,0 samles m op rundt i halsen,
først de 7 (7) m forkant, så m i halskanten og til
sidst de 7 (7) m forkant.
4

Strik 7 p r, men begynd med det sidste knaphul.
Luk af, hæft ender og sy knapper i.

KØREDRAGTENS FÆRDIGE MÅL
Benlængde: 
Ærmelængde: 
Længde fra skulder til skridt: 

21 (23) cm
15 (18) cm
32 (36) cm
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= vrang på retside, ret på vrangside
= ret på retside, vrang på vrangside
= snoning, sæt de første 2 m på hjælpepind foran arb,
strik de 2 næste m ret, strik de 2 m fra hjælpepinden ret
5
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Godt at vide
Go handmades kollektion er udviklet af mestrene selv
- passionerede strikkere, som elsker deres håndarbejde.
Alt er strikket med det, som vi betragter som medium
fasthed. Den fasthed som vi synes passer bedst.

Pindestørrelse & fasthed
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kvalitetsdesign i en unik stil

LOT20181112

Strikkere, strikker meget forskelligt: nogle strikker med
pinde 2,0 mm og skaber samme resultat som en person,
der strikker med pinde 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra
vores eget team, som har været med til at strikke.
Nøglen til at strikke en bestemt størrelse, handler mere
om strikkestilen end om størrelsen på pindene. Derfor
anbefaler vi altid et spænd af pindestørrelser.

