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Teddy KøredragtTeddy Køredragt
--  BabyBaby

Duffle knapper

Pinde: 3,5 mm

Strikkefasthed: 

17 m/10 cm

Mange farver

GARNFORBRUG
3 mdr.: 350 g
6 mdr.: 400 g

♥
Strikket i Go handmades Teddy - et luksuriøst garn i de smukkeste farver. Blødt som en drøm:100% Polyester, 50 g/65 m.

kvalitetsdesign i en unik stil
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FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m maske(r)
p pind(e)
r ret
vr vrang
dr r drejet ret
udt  udtagning: laves ved at samle løkken op 

mellem 2 m og strikke denne dr r.
2r sm 2 m strikkes sammen som retmaske
knaphul  2 r, luk to m af, 2 r. 

På næste p slås to nye m op over de 
aflukkede masker

* ... *  Det, der står imellem, gentages genta-
ges de angivne gange.

(..)  angiver størrelser, antal masker eller 
omg for de 2 størrelser:

 3 måneder (6 måneder)

GARNFORBRUG:
3 mdr.:  350 g
6 mdr.:  400 g 

MATERIALER
Duffle knapper
Pinde: 3,5 mm

Strikkefasthed: 17 m = 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

Brug maskemarkør eller masketæller, da det 
kan være svært at tælle m/p i Teddy garnet.

KØREDRAGTENS FÆRDIGE MÅL 
Længde fra skridt til skulder  32 (36) cm.
Benlængde  21 (24) cm.
Ærmelængde  15 (18) cm. Teddy

- Et i særklasse  
blødt garn

En tekstur som netop giver mindelser om søde gammeldags teddy bamser.
Et garn som hverken kræver særlige masker eller teknikker, for at opnå et lækkert og vamset resultat. 

Garnet gør hele arbejdet.   
Teddy er også med AZO certifikat og dermed et garn, som alle kan føle sig trygge ved at bruge.

 
100% Polyester,  
50 g/65 m.

kvalitetsdesign i en unik stil

Mange farver

♥
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KØREDRAGT
3 MÅNEDER (6 MÅNEDER)

Begynd med at strikke begge ben således.
Slå 30 (32) m op på strømpepind eller rundpind 
(Magic loop) og strik 8 (10) cm rib, 1 r, 1 vr.
Skift til glatstrikning og lav 2 udt på indersiden af 
benet således: 1 r, 1 udt, r til der er 2 m tilbage på 
omg, 1 udt, 1 r - gentages på hver 2 cm. 
6 (7) gange til i alt 42 (46) m.
Strik til arb måler 21 (23) cm. 
Lad arb hvile og strik et ben magen til.

Nu samles benene ved at slå 6 m op, strik det ene 
bens 42 (46) m, slå 6 m op, stik det andet bens  
42 (46) m, slå 6 m op. Der er nu i alt 102 (110) m 
og alle mål tages herfra nu.

Strik frem og tilbage mens de 6 m i hver side strik-
kes ret på begge sider (knapkant).
Strik lige op til arb måler 3 (4) cm. 
Her laves første knaphul over de 6 første kantmasker 
(vælg selv om du vil have dem på højre eller venstre 
side af dragten over de 6 kantmasker).
De øvrige knaphuller laves med 6 (7) cm mellemrum 
og der laves i alt 5 (5) knaphuller.

Når arb måler 21 (22) cm deles det til ryg og 
forstykker med 27 (29) m til forstykke, 48 (52) m til 
ryg, 27 (29) m til forstykke og de strikkes nu færdige 
hver for sig samtidig med, at der tages ud til ærmer.

Slå m op til ærmer i siden af arb ved at strikke højre 
forstykkes m og slå på
Str. 3 mdr. 6 - 6 - 6 - 7 nye m op på hver anden pind.
Str. 6 mdr. 8 - 8 - 8 - 6 nye m op på hver anden pind.
Begge str.: De yderste 6 m på ærmet strikkes r på 
alle p.

Når arb måler 30 (32) cm lukkes til hals på hver 
anden pind med 5 - 3 - 2 - 1 m i begge str. 
Ærmegabet (ærmet målt i højden fra første udt) 
måler 11 (12) cm. Lad forstykkets m hvile.
Strik ryg og venstre forstykke magen til - blot tages 
ud i begge sider til ærmerne på ryggen og der 
laves ikke aflukning til hals.

Vend arb med vrangen ud og læg skulderens m 
mod hinanden, strik m sammen 2 og 2 og luk af 
samtidig.

HÆTTE 
Saml 50 (50) m op rundt i halsen.
Strik 4 (4) cm tag 10 m ud jævnt fordelt på p.
Kun str. 6 mdr.:
Tages der igen 10 m ud, når arb måler 10 cm.
Begge str.:
Strik til arb måler 18 (20) cm.
Del m på 2 p og strik fra vrangsiden m sammen 
2 og 2, luk af samtidig eller luk alle m af og sy 
hætten sammen. 

ØRER TIL HÆTTEN (2 X)
Slå 6 m op.
1.) vr (6)
2.) *1 r, 1 udt* x 5, 1 r (11)
3. - 6.) glatstrik (11)
7.) r (bukkekant) (11)
8. - 11.) glatstrik (11)
12.) 2r sm x 5, 1 r (6)
Klip garnet over, træk det gennem maskerne med en 
stoppenål og stram til. Fold øret ved bukkekanten og 
sy et par sting for at holde det sammen. 

MONTERING
Sy ærmerne sammen og hæft ender. Sy knapper i.
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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.
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