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TIPS & RÅD

BABYSTØVLER

Mio (100% Merinould. Nøgle ca 50 g = 170 m)
Elise (55 % Bomuld, 45 % Akryl. Nøgle ca 50 g = 168 m)
Ca 26 m retst på p nr 3 = 10 cm
Ca 21-21½ m retst på p nr 3.5 = 10 cm
38-44(50-56)62-68(74-80)86-92 cl
prematur(0-2)2-6(6-12)12-24 mdr
Ca 5-6(7-8)8½-10(11-12)13-14 cm
1 par: 50 g alle størrelser (fv 30202)
1 par: 50 g alle størrelser (fv 69202)
Nr 3
Nr 3.5
Nr 3
Nr 3.5
1 par: 4 knapper
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Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden på tøjet i vores opskrifter varierer alt efter type og form. For at finde din
størrelse anbefaler vi at du først måler alle mål direkte på kroppen, efter tabellen nedenfor. Derefter bestemmer du selv
størrelsen på tøjet, alt efter hvor meget bevægelsesvidde du vil have i tøjet. Børnetøj måles i centilong. Størrelse 38, 44
(prematur, anvendes som betegnelse for børn født før 37. graviditetsuges udgang, normalt betegnelse for fortidligt fødte
(PT - Pre Term)), 50 cl (ca 0-1 mdr) til 170 cl (ca 14 + år).Barnets hele længde måler du for at finde den rette
centilongstørrelse. Inderbenets længde måler du fra skridtet til fodsålen. OBS! Se størrelsetabell på www.jarbo.se.
• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikke/hæklefastheden
passer. Hvis strikke/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.
• Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

FORKORTELSER

arb=arbejdet, m=maske/masker, rm=retmaske, retst= retstrikning, p=pind/pinde, omg=omgang, udt=udtagning

FORKLARINGER

Tag 1 m ud: Tag tråden op mellem 2 m, sno den og strik den ret.
Tag ind: Strik 2 m ret sammen.
Knaphul: Luk 2 m, og slå dem op igen på næste omg.

STØVLER (A)

Slå 48(55)58(62)65 m op på p nr 3 og strik retst frem og tilbage. Når arb måler ca 1(1)1½(1½)1½ cm laves et knaphul indenfor
3 m i venstre side. Lav yderligere et knaphul lige oven over, når arb måler ca 2½(2½)3(3)4 cm. Når arb måler ca 3-3½(3½4)4(4½)5 cm lukkes 16(17)18(20)21 m i begyndelsen af en p fra vrangs = 34(38)40(42)44 m. Fortsæt med at strikke retst. Når
arb måler ca 5(6-6½)7(7½)7½-8 cm, tages 9(11)11(12)13 m ind jævnt fordelt over p = 25(27)29(30)31 m. Når arb måler ca
6½(7½-8)8½(9)9-9½ cm tages 7(9)9(10)11 m ud jævnt fordelt = 32(36)38(40)42 m. Sæt de yderste 11(13)13(14)14 m i hver
side på en tråd og strik med de midterste 10(10)12(12)14 m = overdelen. Strik ca 3(3½)4(4)4½5 cm. Skift til strømpep nr 3.
Saml 7(8)8(9)9 m op på hver side af overdelen. Sæt de hvilende m tilbage = 46(52)54(58)60 m. Strik retst rundt ca 1½(2)2(2)2
cm (= 1 omg vrang, 1 omg ret, gentag hele tiden). Luk alle m af bortset fra de midterste 10(10)12(12)14 m, som skal være
sålen. Strik ca 5-6(7-8)8½-10(11-12)13-14 cm retst med disse m. Luk af og sy sålen og sokken sammen. Sy i yderste maskebue,
sådan at der ikke bliver en tyk søm. Sy sømmen sammen bag på. Strik en støvle mere men spejlvendt.

STØVLER (B)

Slå 40(44)46(48)50 m op på p nr 3.5 og strik retst frem og tilbage. Når arb måler ca 1(1)1½(1½)1½ cm laves et knaphul
indenfor 2 m i venstre side. Lav yderligere et knaphul lige oven over, når arb måler ca 2½(2½)3(3)4 cm. Når arb måler ca
3-3½(3½-4)4(4½)5 cm lukkes 12(14)15(16)16 m i begyndelsen af en p fra vrangs = 28(30)31(32)34 m. Fortsæt med at
strikke retst. Når arb måler ca 5(6-6½)7(7½)7½-8 cm, tages 7(7)8(8)9 m ind jævnt fordelt over p = 21(23)23(24)25 m. Når
arb måler ca 6½(7½-8)8½(9)9-9½ cm tages 7(7)8(8)9 m ud jævnt fordelt = 28(30)31(32)34 m. Sæt de yderste 10(11)11(11)12
m i hver side på en tråd og strik de midterste 8(8)9(10)10 m = overdelen. Strik ca 3(3½)4(4)4½-5 cm. Skift til strømpep
nr 3.5. Saml 6(6)7(7)7 m op på hver side af overdelen. Sæt de hvilende m = 40(42)45(46)48 m tilbage. Strik ca 1½(2)2(2)2
cm retst rundt (= 1 omg vrang, 1 omg ret, gentag hele tiden). Luk alle m bortset fra de midterste 8(8)9(10)10 m som skal
være sålen. Strik ca 5-6(7-8)8½-10(11-12)13-14 cm retst med disse. Luk af og sy sålen sammen med sokken. Sy i yderste
maskebue, sådan at der ikke bliver en tyk søm. Sy sømmen sammen bag på. Strik en støvle mere men spejlvendt.
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