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GARNFORBRUG

Str. Cosy Soft Bamboo  
                          “fine”
1-2 år:  250 g 150 g
3-4 år:  300 g 150 g
5-6 år:  350 g 200 g
7-8 år:  400 g 200 g
9-10 år:  450 g 250 g
11-12 år:  500 g 300 g

OpskriftOpskrift
HoodieHoodie
-- Litt le ones   Litt le ones  
& Tweens Tweens

Strikket i én tråd Cosy og  én tråd Soft Bamboo “fine” 

Sværhedsgrad:

 ⋆⋆⋆⋆ af 5.

Rundpinde: 3,5 mm og 5,0 mm

Strømpepinde: 3,0 mm

Strikkefasthed:  

17 m & 23 p = 10 x 10 cm

Mange farver

Cosy: Pastel Brown, SBF: Nude Beige 
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Cosy: Pastel Brown
SBF:    Soft Green

Cosy:  Sky blue
SBF:    Light Grey

Cosy: Pastel Rose
SBF:   Light Pink

Cosy: Hunting Green  
SBF:   Soft Green

Cosy:  Sky Blue
SBF:    Soft Green

Cosy: Pastel Brown
SBF:    Nude Beige

Cosy: Grey
SBF:   Light Pink

Cosy: Pastel Brown
SBF:    Dark Grey

Cosy:  Off White 
SBF:    Jeans Blue

Cosy:  Off White
SBF:    Light Pink

Cosy:  Grey
SBF:    Grey

Cosy: Hunting Green
SBF:   Off White

Cosy:  Pastel Rose
SBF:    Light Grey

Cosy:  Jeans Blue
SBF:    Jeans Blue

Cosy:  Off White
SBF:    Off White

Forslag til farvekombinationer
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GARNFORBRUG
1 - 2 år:
Cosy  250 g 
Soft Bamboo ”fine” 150 g 

3 - 4 år:
Cosy  300 g 
Soft Bamboo ”fine” 150 g 

5 - 6 år:
Cosy  350 g 
Soft Bamboo ”fine” 200 g

7 - 8 år:
Cosy  400 g 
Soft Bamboo ”fine” 200 g 

9 - 10 år:
Cosy  450 g 
Soft Bamboo ”fine” 250 g

11 - 12 år:
Cosy  500 g 
Soft Bamboo ”fine” 300 g 

MATERIALER
Rundpinde:  3,5 mm og 5,0 mm
Strømpepinde: 3,0 mm

Strikkefasthed:  17 m x 23 p i glatstrik p 5,0 mm 
= 10 x 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende. 

Cosy
- et vidunderligt blødt og høj kvalitets bomuldsmix

Et fast og formstabilt kvalitetsgarn og tillige  med dejlig blødt. 
Man kan sige om Cosygarnet at det er lidt vintage agtig i sit udtryk - et garn der både giver varme og er åndbar at bære. 

60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m. 

Soft Bamboo 
”fine”
- et Bambus garn ud over det sædvanlige
Tråden består af hele 70% bambus, som giver garnet den blødeste oplevelse og en særlig lethed. Behagelig mod huden, så også et meget børnevenligt garn.70% Bambus/23% Bomuld/7% Akryl, 50 g/180 m.

Str.: 1-2 år (3-4 år) 5-6 år (7-8 år) 9-10 år (11-12 år)
Overvidde:  68 (70) 73 (81) 88 (96) cm.
Hel længde:  38 (43) 46 (50) 52 (56) cm.
Ærme længde:  23 (28) 32 (37) 41 (44) cm.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m  Maske 
omg Omgange
arb Arbejdet
p  Pind(e) 
r  Ret 
vr  Vrang 
RS Retsiden - alle m strikkes r
VRS Vrangsiden - alle m strikkes vr
Kantm  Kantmaske. Første og sidste m strikkes r 

på hver pind.
Indt  Indtagning - i  begyndelsen strik 2 r 

sammen i bagerste maskeled, 
i slutningen 2 r sammen. 

Udt  Udtagning - lav en udt i lænken mellem 
maskerne, lav den så den passer i 
mønsteret.

(..)   Angiver antal m på p for de 6 størrelser
*…*   Det, der står imellem, gentages igennem 

omgangen/rækken eller  
med tallet efter x.

DK

HOODIENS FÆRDIGE MÅL
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LITTLE ONES & TWEENS

1-2 år (3-4 år) 5-6 år (7-8 år) 9-10 år (11-12 år)

BAGSTYKKET OG FORSTYKKET
Slå 108 (112) 116 (130) 140 (150) m op på  
p 3,5 mm, sæt en markør: Dette er venstre side samt 
starten af omgangen.
Strik rib *1 r, 1 vr* i 9 (9) 11 (11) 13 (13) omg. 
Skift til p 5,0 mm. Herefter glatstrik.
På første omg tages der 8 (8) 8 (8) 10 (12) m ud 
jævnt fordelt - 116 (120) 124 (138) 150 (162) m

Strik 58 (60) 62 (69) 75 (81) m, sæt en maskemar-
kør: Dette er højre side.

Lommen:
Strik 2 (2) 4 (4) 6 (6) omg glatstrik, strik 15 (15) 15 
(16) 18 (21) m, sæt en markør, strik 28 (30) 32 (37) 
39 (39) m sæt en markør, strik omg ud. Maskerne 
mellem markørerne er lommens m.
Lommen strikkes frem og tilbage i glatstrik, resten af 
arbejdet hviler. 
Fra VRS slåes en kantm op i hver side - 30 (32) 34 
(39) 41 (41) m. 
På RS laves 1 indt på hver side af kantm. Gentag 
indt på hver anden p 2 (1) 2 (5) 3 (3) gange, og på 
hver tredje p 4 (5) 5 (4) 6 (6) gange. På sidste p fra 
VRS lukkes kantm af i begge sider. De sidste 14 (16) 
16 (17) 19 (19) m sættes på en maskewire og hviler.

Lommens inderside: 
På VRS samles der 
28 (30) 32 (37) 39 (39) m op på p 5,0 mm, hvor 
det passer med lommens placering lige efter ribben. 
Strik 2 (2) 4 (4) 6 (6) p frem og tilbage i glatstrik.
Lommens inderside skal nu strikkes sammen med 
forstykket. Der fortsættes i glatstrik, til samme højde 
som lommen.
Lommen strikkes sammen med forstykket på følgende 
måde: Strik 22 (22) 23 (26) 28 (31) m fra forstykket, 
de efterfølgende 14 (16) 16 (17) 19 (19) m strikkes 
sammen med lommens m, strik omg ud. Fortsæt i 
glatstrik til arbejdet måler  
23 (27) 30 (33) 35 (38) cm. 
Nu deles der til forstykket og bagstykket. De første 
58 (60) 62 (69) 75 (81) m sættes på en 
maskewire og hviler. Det er forstykket.  
De resterende m på p er bagstykket.

FREMGANGSMÅDE:
Startes nedefra på rundpind og optil 
hvor lommen påbegyndes. 
Lommen strikkes frem og tilbage, mens 
resten af arbejdet hviler. Når lommen 
er færdig, så hviler dén mens det øvri-
ge strikkes op til lommens højde.

Forstykket strikkes sammen med lom-
men - der fortsættes op til ærmegab. 
Deles i bag og forstykke, som færdig-
gøres hver for sig. 

Skuldrene syes sammen og der samles 
masker op til hætten.

Ærmerne strikkes frem og tilbage og 
syes på. 

DK
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Bagstykket:
Slå en kantm op i hver side - 60 (62) 64 (71) 77 
(83) m
Første p er RS. Strik glatstrik frem og tilbage indenfor 
kantm til arbejdet måler 36½ (41½) 44½ (48½) 49½ 
(53½) cm.

Bagstykket skulder og nakke:
På VRS lukkes der 9 (9) 9 (11) 8 (9) m af i begyndel-
sen til højre skulder, strik 11 (11) 11 (12) 19 (20) m, 
luk 20 (22) 24 (25) 23 (25) m af til nakken, strik p 
ud. Hver side strikkes færdig for sig.

Venstre side:
VRS:  Luk 9 (9) 9 (11) 8 (9) m af til skulderen, strik 

p ud
RS: Luk 2 m af til nakken, strik p ud
VRS:  Luk 9 (9) 9 (10) 9 (9) m af til skulderen, strik 

p ud
Str 9-10 år og 11-12 år:
RS: Luk 1 m af til nakken, strik p ud
VRS: Luk de resterende 8 m af til skulderen.

Højre side:
VRS: Strik p ud.
RS:  Luk 9 (9) 9 (10) 8 (9) m af til skulderen, strik p ud
VRS: Luk 2 m af til skulderen, strik p ud
Str 9-10 år og 11-12 år:
RS:  Luk 8 m af til skulderen, strik p ud
VRS: Luk 1 m af til nakken

Forstykket:
Sæt forstykkets m på p 5,0 mm. Første p er RS. Slå 
en kantm op i hver side - 60 (62) 64 (71) 77 (83) m, 
strik glatstrik frem og tilbage til arbejdet måler 33 
(38) 41 (44) 46 (49) cm

Halsudskæringen:
VRS: De midterste 12 (14) 16 (15) 15 (17) m sættes 
på en maskewire. Hver side strikkes for sig.

Højre side:
RS: Luk 2-2-1-1 (2-2-1-1) 2-2-1-1 (2-2-1-1-1) 2-2-1-
1-1 (2-2-1-1-1) m af til halsen på hver anden p

Skulder:
VRS: Efter sidste aflukning til halsen, lukkes 9 (9) 9 
(11) 8 (9) m af til skulder. Fortsæt med at lukke af til 
skulder på VRS 9-0 (9-0) 9-0 (10-0) 8-8 (9-8) m.

Venstre side: 
VRS: Strik p ud. På hver anden p lukkes 2-2-1-1- (2-
2-1-1) 2-2-1-1 (2-2-1-1-1) 2-2-1-1-1 (2-2-1-1-1) m 
af til halsen.

Skulder:
RS: På p inden sidste aflukning for halsen, luk 9 (9) 9 
(11) 8 (9) m af til skulder. Fortsæt med at lukke af til 
skulder på RS 9-0 (9-0) 9-0 (10-0) 8-8 (9-8) m.

Sy skuldersømmen sammen.

DK
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Begynd i midten på forstykket.  
Saml 58 (62) 66 (70) 70 (74) m op med rundpind 
3,5 mm. Skift til rundpind 5,0 mm og strik glatstrik. 
På omg 3 (3) 3 (3) 5 (5) tages der 16 (16) 14 (12) 14 
(10) m ud jævnt fordelt - 74 (78) 80 (82) 84 (84) m. 
Strik 1 omg, sæt en markør midt bagpå.
Hætten deles nu og der strikkes glatstrik frem og 
tilbage. Første p er VRS.
Slå 5 m op, strik p ud, slå 5 m op. De nye masker i 
begyndelsen og slutningen af hætten danner kanten 
hvor snoren skal være.
Når hætten måler 3 - 4 cm tages der 1 m ud på hver 
side af maskemarkøren. Gentag udt på hver anden 
p yderligere 4 (3) 2 (2) 2 (3) gange, på hver fjerde 
p 3 (3) 3 (3) 3 (4) gange - 100 (102) 102 (104) 106 
(110) m
Når hætten måler 23 (24) 24 (25) 26 (27) cm, laves 
der en indt indenfor 6 m i hver side fra RS. Gentag 
indt på hver 4 p yderligere 2 (2) 3 (3) 3 (3) gange. 
Når hætten måler 27 (28) 29 (30) 32 (43) cm, sidste 
p fra RS. På VRS strikkes hættens m sammen og der 
lukkes af.
Alternativt: Når hætten måler 27 (28) 29 (30) 32 (34) 
cm, lukkes alle m af, og hætten syes sammen.
Fold kanten ind mod VRS og sy hele vejen, lad et 
lille hul være til snoren.

Slå 28 (30) 32 (32) 34 (38) m op på p 3,5 mm. Strik 
rib *1 r, 1 vr* indenfor kantm i hver side. Strik 9 (9) 
11 (11) 13 (13) p, første og sidste p er VRS.
Skift til p 5,0 mm, og strik glatstrik indenfor kantm 
i hver side. På første p tages der 4 (4) 4 (6) 6 (6) m 
ud jævnt fordelt - 32 (34) 36 (38) 40 (44) m. Når 
arbejdet måler 5 (5) 6 (6) 7 (7) cm tages der 1 m ud 
i hver side indenfor kantm.
Fortsæt med udt for hver 3 (3) 3 (4) 3½ (4) cm 
yderligere 5 (6) 7 (7) 8 (8) gange - 44 (48) 52 (54) 
58 (62) m

Når arbejdet måler 23 (28) 32 (37) 41 (44) cm 
lukkes af fra RS.

Ærmerne syes på ærmegabet.Den øvrige del af 
ærmet/ærmerne syes sammen i kantmaskerne.

DK

HÆTTEN ÆRMER - STRIK 2 ENS



7

Kan strikkes kun i Cosy.
Højre side: Start oppefra. Saml m op med p 3,5 mm 
langs kanten og strik rib *1 r, 1 vr* 4 p, luk af i rib.

Venstre side: Start nedefra. Saml m op med p 3,5 
mm langs kanten og strik rib *1 r, 1 vr* 4 p, luk af 
i rib.
Ribkanterne syes på forstykket.

I-CORD SNORRIBKANT PÅ LOMMEN

DK

Strikkes kun i Cosy.
Slå 3 m op på strømpepind 3,0 mm, strik 3 r, *før 
maskerne tilbage på venstre p, strik 3 r*. Gentag til 
snoren har ønsket længde. Luk af og hæft garnet. 
Snoren trækkes igennem kanten på hætten, og der 
bindes en knude i hver ende.

Snoren i en hættetrøje eller hue til et barn under tre 
år, der skal den fri længde være så kort som mulig.
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kvalitetsdesign i en unik stil

Godt at videGodt at vide
Pindestørrelse og fasthedPindestørrelse og fasthed
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.

Cosy: Marine, SBF: Petrol 


