Trollius Babytrøje
No. 2004-193-8974
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Side 1

Materialer

Strikkefasthed

1 (1) 2 (2) 2 nøgler a 50 g Alpaca Silk,
Fv 03, A
1 (1) 2 (2) 2 nøgler a 50 g Alpaca Silk,
Fv 17, B

24 masker på 10 cm
34 pinde på 10 cm

Opskriftsinformation

Rundpind 80 cm, 3,5 mm
5 Knapper

Der strikkes ikke kantmasker, men glatstrik
over alle masker på trøjen. Kanterne er
retstrikket. Forkanterne strikkes til sidst.

Størrelse

Hashtags til sociale medier

3-6 (6-9) 9-12 (12-18) 18-24 måneder

#hobbiidesign #hobbiitrollius

Mål
Bredde: 25 (27) 29 (31) 33 cm
Længde: 29 (31) 33 (35) 37 cm

Køb garnet her:
http://shop.hobbii.dk/trollius-babytroje

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer
Rigtig god fornøjelse
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Side 2

Opskrift
Krop
Slå 120 (130) 140 (150) 160 masker op med farve A og strik frem og tilbage på rundpinden.
Strik 1,5 cm retstrik.
Fortsæt i glatstrik og striber:
Strik *2 pinde farve A og 2 pinde farve B*, gentag fra * til * arbejdet færdigt.
Strik til arbejdet måler 18 (19) 20 (21) 22 cm. Slut med en retsidepind.
Sæt et mærke i hver sidesøm = 30 (33) 35 (38) 40 masker til forstykker og 60 (64) 70 (74)
80 masker til ryg.
Næste pind: Luk 6 masker af over hver sidesøm = 27 (30) 32 (35) 37 masker på
forstykkerne og 54 (58) 64 (68) 74 masker til ryggen.
Fjern mærkerne i sidesømmene.
Lad arbejdet hvile og strik begge ærmer.
Ærmer
Slå 40 (42) 42 (44) 44 masker op med farve A og strik og strik frem og tilbage på
rundpinden.
Strik 1,5 cm retstrik.
Fortsæt i glatstrik og striber, idet der tages 1 maske ud i hver side på hver 8. pind til der er
50 (52) 54 (56) 58 masker.
Strik lige op til ærmet måler 16 (18) 20 (22) 24 cm. Slut ved en retsidepind og med samme
farve som på kroppen, så striberne passer sammen.
Næste pind: Luk 3 masker af, strik til der er 3 masker tilbage, luk 3 masker af = 44 (46) 48
(50) 52 masker. Lad arbejdet hvile.
Strik et ærme magen til.
Bærestykke
Strik fra retten ærmerne sammen med trøjen: Strik 27 (30) 32 (35) 37 masker til forstykket,
44 (46) 48 (50) 52 masker til ærme, 54 (58) 64 (68) 74 masker til ryggen, 44 (46) 48 (50) 52
masker til ærme, 27 (30) 32 (35) 37 masker på forstykket = 196 (210) 224 (238) 252 masker.
Strik 1 pind og sæt et mærke i hver samling = 4 mærker.
Begynd raglan-indtagninger
Strik til *3 masker før mærket, 2 masker ret sammen, 2 ret, 2 masker drejet ret sammen*,
gentag fra * til * ved hvert mærke = 8 masker ind.
Tag ind på hver 2. pind 13 (14) 16 (17) 19 gange= 92 (98) 96 (102) 100 masker.
Slut med en vrangpind.
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Halsudskæring
Luk af i begyndelsen af hver pind for:
1 x 4 masker, 1 x 3 masker, 1 x 2 masker (1 x 5 masker, 2 x 3 masker) 1 x 5 masker,
2 x 3 masker (1 x 5 masker, 1 x 4 masker, 1 x 3 masker) 1 x 5 masker, 1 x 4 masker,
1 x 3 masker, SAMTIDIG med at der tages ind i raglansømmene 3 gange = 50 (52) 50 (54)
52 masker tilbage på pinden.
Halskant
Strik med farve A fra retten masker op på forstykket, strik maskerne på pinden, strik masker
op på forstykket = ca 68 (74) 72 (78) 76 masker.
Strik 1,5 cm retstrik.
Luk af.
Venstre forkant
Strik med farve A fra retten masker op langs forkanten (spring hver 4. pind over).
Strik 1,5 cm retstrik. Luk af.
Sy 5 knapper på kanten, jævnt fordelt.
Højre forkant
Strikkes som højre forkant, men på den 2. pind strikkes knaphuller udfor knapperne,
således: *strik til knappen, luk 1 maske af*, gentag fra * til * i alt 5 gange, strik pinden ud.
Strik i alt 1,5 cm retstrik. Luk af.
Finish
Sy ærmesømmen sammen. Sy sammen under ærmerne.
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