Oppskrift
Baby

GARNFORBRUK
Oppskrift:
3 mdr. 6 mdr.
Go handmade Tencel: 150 g 200 g
Pinne 3,0 og 3,5 mm
Knapper
Dobbel tråd: 3,5 mm/26 m/10 cm
Modell: Go handmades
Jakke Lace Flounce
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Tencel - ditt nye yndlingsgarn.
Tencel er et organisk bæredyktig naturmateriale, som er fremstillet av treflis,
primært av bøk og eucalyptus. Treet er FSC-serficert og stammer fra naturlig
uttynnning af skoger og rester fra anden treproduksjon. Tencel er det mest
bæredyktige materiale, fremstillet under ypperlige miljøhensyn.
Unikheten i Tencel - blid og skånsom for huden. Sammensettingen av fibrene fra bøk og eucalyptus gjør at Tencel materialet er virkelig behagelig mot
huden. Det er mykere enn silke og glattere for huden enn ull og bomull, og
har dessuten en super absorberingsevne.
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ta et kast på pinnen
2r sm
2 masker strikkes rett sammen
2vr r sm	2 masker vridd r sammen. Strikk 2 r
sammen, men i bakerste maskeledd
Knapphull Fell av 2 m, Legg opp 2 nye m over de
felte m på neste p
Hullmønster Se diagram
(..)
angir antall m på p for de 2 størrelsene.
Størrelse 6 måneder står i parentes.
Størrelser: 3 måneder (6 måneder)

Str. 3 mdr.:
150 g Go Handmade Tencel (Dobbel tråd)
Str. 6 mdr.:
200 g Go Handmade Tencel (Dobbel tråd)
Knapper
Pinne 3,0 og 3,5 mm
Strømpepinne eller rundpinne til ermer
Strikkefasthet på p 3,5 mm (Dobbel tråd):
26 m i ermet = 10 cm
Alle oppgitte garnmengder er veiledende.
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JAKKE
- MED HULLMØNSTER OG
VOLANG KANT

Ermeåpningen måler 10 (11) cm.
Fell av skuldermaskene.
Venstre forstykke
Strikkes motsatt høyre.

3 MÅNEDER (6 MÅNEDER)

Legg opp 272 (296) m på p 3,0.
Strikk 5 (5) p r på begge sider, i alt 5 (5) p.
Skift til p 3,5.
Strikk glattstrikk, de 6 (6) m i begynnelsen og slutten
av p, Strikkes r på begge sider (knappekant).
Når arbeidet måler 5 cm slutter volang kanten.
Strikk 6 (6) m r. Strikk alle m sammen to og to
130 (142) m til de siste 6 (6) m, de Strikkes r.

Rygg
Ryggen strikkes i glattstrikk til 0,5 cm før samme
lengde som forstykkene.
Fell de midterste 28 (30) m og strikk hver side ferdig
hver for seg.
Fell 1 (1) m mot halsen, 2 (2) ganger i begge sider,
18 (20) m.
Fell av. Sy skulder maskene sammen.

Her starter hullmønsteret:
Sett et merke i hver side, 37 (40) m, 68 (74) m,
37 (40) m.
Strikk forkantens 6 (6) m r, 10 (12) m r, 15 m hullmønster, 80 (88) m glattstrikk, 15 m hullmønster,
10 (12) glattstrikk, 6 (6) m r.
På 7. p lages det første knapphullet. Gjenta i alt
4 (5) ganger, med ca. 5 cm mellomrom.
Strikk rett opp til arbeidet måler 15 (18) cm.

ERMER
Plukk opp 50 (54) m rundt i ermeåpningen.
Sett et merke midt under ermet.
Strikk 3 (4) cm rundt i glattstrikk.
Fell på hver side av merket som beskrevet:
Strikk 1 r, strikk 2r sm, strikk til 3 m før merket, strikk
2 m vr sm, 1 r - gjenta hver 2. cm, 5 (6) ganger.
Strikk til ermet måler 13,5 (16,5) cm.
Skift til p 3,0.
Strikk frem og tilbake, 7 (7) p r på begge sider.
Fell av.

DEL TIL RYGG OG FORSTYKKE
Høyre forstykke
Fortsett som tidligere til ermeåpningen måler
6 (7) cm.

Plukk opp 70 (76) m rundt halsen med pinne 3.0.
Strikk 7 (7) p r på begge sider.
Fell av og fest endene.
Sy kant i ermene. Sy knapper i.

Halsutskjæring
Sett forkantens 6 m på en tråd.
Str. 3 mdr.
Fell 4 - 3 - 3 - 2 - 1, rest 18 m.
Str. 6 mdr.
Fell 4 - 4 - 3 - 2 - 1, rest 20 m.

JAKKENS FERDIGE MÅL
Omkrets 
Lengde 
Ermelengde 
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52 (54) cm.
25 (29) cm.
15 (18) cm.
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= rett på retten, vrang på vrangen
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= kast på pinnen
= 2r sm - 2 masker strikkes sammen som en rettmaske
= 2vr r sm - 2 vridd rett sammen. Strikk 2 masker rett sammen om bakre maskeledd på begge maskene

NO

1. p: 1 r, 2r sm x 2, kast, 1 r, kast, 1 r, kast, 1 r, kast, 2vr r sm x 2, 3 r
2. p: vr
3. p: 2r sm x 2, kast, 1 r, kast, 3 r, kast, 1 r, kast, 2vr r sm x 2, 2 r
4. p: vr
5. p: 3 r, 2r sm x 2, kast, 1 r, kast, 1 r, kast, 1 r, kast, 2vr r sm x 2, 1 r
6. p: vr
7. p: 2 r, 2r sm x 2, kast, 1 r, kast, 3 r, kast, 1 r, kast, 2vr r sm x 2
8. p: vr
Gjentas hele veien opp på forstykkene.
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Greit å vite
Go handmades samling er utviklet og håndlaget av
eksperthendene på lidenskapelige strikkere.
Alle er strikket slik at de har en middels tetthet i stingene
som passer perfekt.

Strikkepinne størrelse & tetthet
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Go handmade
quality design in a unique style

LOT20190124

Alle strikker forskjellig, noen bruker strikkepinne størrelse
2,0 mm og får samme resultat og kvalitet på arbeidet som
en annen som brukte strikkepinne størrelse 4,0 mm. Dette
vet vi fra laget med strikkere som deltar i strikkingen.
Nøkkelen til å strikke en spesifikk størrelse handler om
strikke stil, hender og erfaring, mer enn størrelsen på
pinnene. Vår anbefalte pinnestørrelse har derfor et spenn.

