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STØRRELSER 
(1) 2 (3) 4 år 
 
MÅL 
Overvidde: ca (58) 62 (66) 69 cm 
Hel lengde: ca (32) 35 (38) 41 cm      
Ermelengde: ca (21) 24 (27) 29 cm                              
 
GARNFORBRUK 
Beige nr. 2002: (200) 200 (250) 250 g 
 
Kan også strikkes i Sterk 
 
VEILEDENDE PINNER 
Liten rundp nr 3 og 3,5  
 
TILBEHØR 
Knapper: (5) 5 (6) 6 stk 
 
STRIKKEFASTHET 
22 m perlestrikk = 10 cm 
 
NB! Alle mål tas når kanten er sammenrullet. 
 
Bolen 
Legg opp (125) 133 (141) 149 m på p 3. Strikk fram og tilbake 5 
p glattstrikk til rullekant, 1 p er vr fra vrangen. Skift til p 3,5.  
Fortsett fram og tilbake med perlestrikk etter diagram. Når 
arbeidet måler (21) 23 (25) 27 cm, deles det inn i for- og 
bakstykke:  
Strikk (30) 32 (34) 36 m = ene forstykket, fell av de neste 2 m = 
under ene ermet, strikk (61) 65 (69) 73 m = bakstykket, fell av 
de neste 2 m = under andre ermet, strikk de siste (30) 32 (34) 
36 m = andre forstykket. Strikk hver del ferdig for seg. 
 
Bakstykket 
Fortsett med mønster og fell for ermehull i hver side 2. hver p 
(2,1) 2,1,1 (2,1,1) 2,1,1,1 m = (55) 57 (61) 63 m igjen. Fortsett 
uten felling. Når arbeidet måler (8) 9 (10) 11 cm fra delingen, 
felles de midterste (13) 15 (17) 17 m for nakken. Strikk hver 
side for seg og fell videre ved nakkesiden 2. hver p 3,2 m til 
alle størrelser = (16) 16 (17) 18 m igjen til skulder. Når 
arbeidet måler (11) 12 (13) 14 cm målt rett opp fra delingen i 
sidene, felles skulderm av. 
 
FORSTYKKENE 
Strikk og fell for ermehull som på bakstykket = (27) 28 (30) 31  
m igjen. Fortsett uten felling. Når arbeidet måler (7) 7 (8) 8 cm 
fra delingen, felles ved halssiden 2. hver p (5,3,2,1) 5,3,2,1,1 
(6,3,2,1,1) 6,3,2,1,1 m. Fell av skulderm ved samme lengde 
som på bakstykket. 
 

 
Ermer 
Legg opp (33) 35 (37) 39 m på p nr 3. Strikk fram og tilbake 
rullekant som nede på for- og bakstykket. Strikk så 1 r, 1 vr (4) 
4,5 (4,5) 5 cm. Skift til p nr 3,5. Fortsett fram og tilbake med 
perlestrikk etter diagram og øk 1 m i hver side innenfor kantm 
ca 2. hver cm (7) 8 (9) 10 ganger = (47) 51 (55) 59 m. Når 
ermet måler oppgitt lengde, felles videre 3 m i begynnelsen av 
hver p (5) 5 (6) 6 ganger i hver side. Fell av de resterende 
maskene. Strikk det andre ermet likt. 
 
Montering 
Sy sammen på skuldrene. 
 
Halskant 
Strikk opp ca 11-12 m pr 5 cm fra retten langs halskanten med 
p nr 3, masketallet må være delelig med 2 + 1 m = 1. p r fra 
retten. Strikk fram og tilbake med 1 r, 1 vr til kanten måler i 
underkant av 2,5 cm. Fell av med r masker. 
 
kantER 
Strikk opp fra retten langs forkanten på høyre forstykke 
innenfor kantm (også over halskanten, men ikke over 
rullekanten) med p nr 3 på samme måte som rundt halsen og 
strikk kanten på samme måte. Sett merker for knappene: Den 
øverste midt på halskanten, den nederste ca 1 cm fra kanten 
og de øvrige med jevne mellomrom. Strikk den andre kanten 
på samme måte, men med tilsvarende knapphull midt på 
forkanten. Hvert knapphull er over 2 m. Sy i knappene.  
Sy sammen ermene. Sy i ermene: Fest ermet midt på 
skuldersømmen og i ermehullets underkant. Begynn ved 
skulderen og sy hver side for seg. 
 
Lommer 
Legg opp (14) 16 (18) 20 m på p nr 3,5. Strikk glattstrikk fram 
og tilbake og øk 1 m i begynnelsen av hver p 2 ganger i hver 
side = i alt (18) 20 (22) 24 m. Fortsett uten øking. Når lommen 
måler ca (7) 7,5 (8) 8 cm midt på, slutt med en p fra retten, 
strikkes 5 p glattstrikk til rullekant. Fell av med r m. Damp lett 
over lommen, ikke over rullekanten. Sy lommene på 
forstykkene. 
 

 


