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Model: Go handmades 
Gamacher Classic

Opskrif t
Baby

GARN FORBRUG
Opskrift:  3 mdr. 6 mdr.
Go handmade Soft: 150 g 200 g

Rundpinde: 3,5 mm
Hæklenål (til hæklede kant): 2,5 mm

Dobbelttråd: 3,5 mm/26 m/10 cm

Strikket i Go handmades Soft - en fantastisk 

blød og unik kvalitet. Bambussen giver den 

blødeste oplevelse og lethed, bomulden giver 

formfastheden og den lille smule akryl gør 

garnet ekstra stærkt. 70% Bambus/ 

23% Bomuld/7% Akryl, 50 g/180 m.
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GARN FORBRUG

STR. 3 MDR:
150 g Go handmade Soft (dobbelttråd)

STR. 6 MDR:
200 g Go handmade Soft (dobbelttråd)

Hæklenål (til hæklet kant) 2,5 mm
Rundpind 3,5 mm

Strikkefasthed på 3,5 mm (dobbelttråd): 
26 m = 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

Gamacherne strikkes i dobbelttråd.  
Benene strikkes frem og tilbage på rundpind. 
Derefter samles benene, og resten af arb strikkes 
rundt vha. Magic Loop (Magisk Løkke).
Kanterne forneden strikkes frem og tilbage på 
rundpind og syes på.
Øverste kant (krebsemasker) hækles med enkelt 
tråd.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
arb Arbejdet
omg Omgang
mdr Måneder
str Størrelse
cm Centimeter
m Maske
p Pind(e)
r Ret
vr Vrang
Slo  Slå om p. På næste p strikkes omslaget 

dr r og i enkelte tilfælde dr vr.
1 udt  1 lænkeudtagning (løft lænken mellem 

maskerne op bagfra med venstre pind. 
Strik den af som retmaske).

2r sm  2 masker strikkes sammen som  
retmaske.

LLS  Løft/Løft/Strik-indtagning.  
Tag 2 m løst af som ret, 1 m ad gangen.  
Før venstre pind fra højre ind gennem 
de 2 m og strik sammen.  
Kan erstattes af 2 r strikket drejet 
sammen.

{…}  Det, der står imellem, gentages igennem 
omgangen.

(..)    Angiver antal m p pinden for de 2 stør-
relser. Størrelse 6 mdr står i parantes. 
Størrelser: 3 måneder (6 måneder)

Strikkes på rundpind. I stedet for at vende arbejdet, 
skub arbejdet til den anden ende af pinden, stram 
tråden på bagsiden og strik igen pinden af som 
retmasker. Gentag. Der opstår en ”hestetømme”.

SNORESTRIK
Hæklet maske til kant. Arbejdes fra venstre mod 
højre. Stik hæklenålen igennem masken til højre 
for nålen og træk garnet igennem masken, så du 
nu har to løkker på nålen. Træk garnet igennem de 
to løkker.

KREBSEMASKE

Dobbelttråd
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MAGIC LOOP (”MAGISK LØKKE”)
Magic Loop med få masker (bukseben) strikkes med 
2 løkker på kablet. 
Magic Loop med mange masker (bukserne), strikkes 
med 1 løkke på kablet. 

-  Start med at slå antallet af masker op og skub 
dem derefter ind på midten af rundpindens kabel. 
-  Del herefter antallet af masker op i to lige store 
dele. Fold kablet på midten, så halvdelen af mask-
erne er på den ene side, og den anden halvdel er 
på den anden side. 
-  Træk kablet ud på midten af de to halvdele. (1)
-  De to maskegrupper skubbes forsigtigt frem på 
spidsen af hver deres strikkepind. Bemærk at strik-
kepindene skal holdes parallelt og vær opmærksom 
på at maskerne ikke snor sig. (2)
-  Hold strikkepindene i venstre hånd, så garnet, der 
strikkes med, er på den bagerste pind, 
-  Den bagerste pind trækkes ud af maskerne, så 
maskerne nu er på kablet og strikkepinden derved 
bliver fri. (3) 
-  Strik maskerne på den forreste strikkepind. (4)
-  Når maskerne på den forreste pind er strikket 
færdig, vendes arbejdet og maskerne skubbes frem 
på den tomme pind. (5)
-  Træk den bagerste pind ud af maskerne og strik 
maskerne på den forreste pind.
-  Dette gentages. Bemærk at strikkepinden altid skal 
trækkes ud på den side hvor garnet er. (6)

1 2

3 4

5 6
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GAMACHER
3 MÅNEDER (6 MÅNEDER)

BEN (2 X)
Slå 38 (46) m op. 38 (46)
Strik 4 (4) p glatstrik, frem og tilbage  
på rundpind.1. p er retsiden. 38 (46)
1 udt i hver side på næste p: Strik 3 r, 
1 udt, strik til der er 3 m tilbage på p, 
1 udt, strik 3 r. 40 (48)
Fortsæt i glatstrik og lav udt som 
beskrevet ovenfor hver 1,5 cm, 
til der er 56 (66) m på p. 56 (66)
Strik til arb måler 16 (18) cm. 56 (66)
Kun str. 3 mdr.:  
3 r, bagefter gentag {1 udt, 5 r}, 
slut med 1 udt, 3 r 67
Kun str. 6 mdr.:  
Gentag {4 r, 1 udt, 5 r, 1 udt} p ud.  
Slut med 3 r. (80)
Nu fortsætter opskriften for begge str.:
Strik til arb måler 18 (20) cm. 67 (80)
Bryd garnet og sæt maskerne på en tråd/maskeholder.
Strik det andet ben på samme måde.

BENENE SAMLES
Herfra strikkes resten af gamacherne rundt.
Slå 5 (7) m op (de danner ½ kile bagpå),  
strik det ene ben, slå 10 (14) m op  
(de danner kilen foran), strik det andet ben,  
slå 5 (7) m op (de danner den anden  
½ kile bagpå). 154 (188)
Sæt et mærke på hver side af de nye m  
(kilerne), men 1 m FØR og 1 m EFTER  
= 12 (16) m mellem mærkerne.
Strik 2 omg lige op. 154 (188)

INDTAGNING TIL KILE
Strik til det første mærke ved kilen.  
LLS, strik til 2 m før andet mærke i kilen, 2r sm.
Gentag indtagninger på begge kiler,  
til der ikke er flere m mellem indtagninger  
= 2 m mellem mærkerne.
Næste omg: strik de sidste 2 m mellem  
mærkerne sammen med LLS 132 (158)
Strik lige op til arbejdet måler  
18 (22) cm fra de opslåede m  
mellem buksebenene. 132 (158)
OBS: Alle omgange starter midt bag:
Justér masketallet, så det passer til ribben.  
Der tages 6 (5) m ind sådan:
Kun str. 3 mdr.:  
{20 r, 2r sm} omg rundt 126
Kun str. 6 mdr.:  
{29 r, 2r sm} omg rundt, slut med 3 r (153)

Nu fortsætter opskriften for begge str.:

INDTAGNING TIL RIB KANT
Gentag {3 vr, 3 x 2r sm} omg rundt 84 (102)
Strik 3 omg rib: 3 vr, 3 r. 84 (102)

HULRÆKKE
{Slo, løft 2 vr over på højre pind, strik næste vr,  
løft 2 vr tilbage over den strikkede m, slo, 3 r}, 
gentages omg rundt.
Strik 4 omg rib: 3 vr, 3 r.  
(Omslagene fra hulrækken strikkes vrang).
Luk løst af.
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MONTERING
Sy hvert ben sammen, samt kilen mellem benene. 
Hækl krebsemasker rundt i kanten foroven.
Vær opmærksom på at tilpasse hæklefastheden, så 
arb falder pænt.

KANT TIL BUKSER
Slå 36 (44) m op. 36 (44)
Strik frem og tilbage på rundpinden  
2,5 (3) cm rib (1 r, 1 vr). 36 (44)
Luk løst af i rib.
Sy ribben sammen og sy den fast forneden på 
bukserne.

HESTETØMME/BINDEBÅND
Slå 3 m op.
Strik snorestrik, indtil hestetømmen  
er ca. 80 (85) cm lang.
Luk af.
Hestetømmen trækkes gennem hulrækken, så retmas-
kerne i ribben træder frem.

GAMACHER FÆRDIGE MÅL
Omkreds   51 (61) cm
Højde fra skridt til top  21 (25) cm 
Benlængde  21 (23) cm
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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 
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.


