Oppskrift
Baby

Materialer: 3 mdr. 6 mdr.
Tencel garn*: 150 g 200 g
Pinne 3,0 og 3,5 mm
Knapper
*Dobbelt: 3,5 mm/26 m/10 cm
Modell:
Go handmades
Jakke Flounce

delikat og
mades Tencel - et
Strikket i Go hand ke aktig skjær og et sterkt
et sil
mykt garn, med
g/210 m.
60% Bambus, 50
garn. 40% Tencel/
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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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MATERIALER:

I dob

belt

FOR STØRRELSE 6 MÅNEDER:

FORKORTELSER
OG FORKLARINGER

garn

p
m
r
vr
omg
2r sm
2vr r sm

pinne(r)
maske
rett
vrang
omgang(er)
2 masker strikkes sammen som rettmaske
2 vridd r sammen. Strikk 2 r sammen
om de bakerste maskeleddene på de 2 m
Knapphull Fell av 2 m. På neste p legges det opp
2 nye m over de felte
Økning Ett kast på hver side av de to rette
til raglan maskene på vrangen.
På retten strikkes kastet vridd rett
(..)
angir antall m på p for de 2 størrelsene.
Størrelse 6 måneder står i parentes.
Størrelser: 3 måneder (6 måneder)

200 g Go handmade Tencel garn
(Strikket i dobbelt garn)
Knapper
Pinne 3,0 og 3,5 mm
Strikkefasthet på p 3,5:
26 m i glattstrikk = 10 cm
Alle oppgitte garnmengder er veiledende
og avhenger av strikkestilen.

NO
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JAKKE - MED VOLANG

ERMER

3 MÅNEDER (6 MÅNEDER)

Legg opp 6 (6) m på p 3,5 under hvert erme, sett
et merke.
Strikk rundt med fellinger midt under ermet.
Strikk 3 (3) cm.
Strikk 1 r, 2r sm, strikk til 3 m før merket, strikk
2vr r sm, 1 r.
Gjenta hver 2 (2) cm, i alt 5 (6) ganger.
Strikk til ermet måler 13,5 (16,5) cm.
Skift til p 3,0, strikk r frem og tilbake på begge
sider, i alt 7 (7) p.
Fell av.
Fest alle trådene, sy igjen under ermene og ved
håndledd.
Sy knapper i.

Start foran på jakken.
Legg opp 73 (79) m på p 3,0.
Strikk r frem og tilbake, totalt 7 (7) p.
På siste p økes det 7 (7) m jevnt fordelt, øk ved å
plukke opp tråden mellom to masker og strikk vridd
r, totalt 80 (86) m.
Lag et knapphull. Gjenta totalt 4 (5) ganger, med
ca. 5 cm mellemrom.
Skift til p 3,5, strikk glattstrikk frem og tilbake.
Del inn arbeidet i ermer, rygg og forstykker.
Øk til raglan på hver side av de 2 r m på vrangen,
på hver vrangpinne.
6 (6) r, 9 (10) r, 2 (2) vr, 10 (11) r, 2 (2) vr,
22 (24) r, 2 (2) vr, 10 (11) r, 2 (2) vr, 9 (10) r,
6 (6) r.
De første og siste 6 m på p, strikkes r på begge
sider (knappekant).
Strikk til raglan måler 11 (12) cm.
Og det er økt til raglan 16 (18) ganger, totalt
208 (230) m på p.
Sett ermemaskene på en hjelpepinne eller tråd,
42 (47) m.
Legg opp 6 (6) m under hvert erme, 136 (148) m.
Strikk frem og tilbake til arbeidet måler 20 (24) cm.

JAKKENS FERDIGE MÅL
Over vidde 
Lengde 
Ermelengde 

NO ØKNING TIL VOLANG

Strikk 6 (6) r. Løft tråden mellom hver maske og
strikk vr r, avslutt med 6 (6) r.
Strikk 4 cm glatt strikk, med de første og siste
6 (6) m til forkanter.
Skift til p 3,0 og strikk 5 (5) p r.
Fell av fra retten.
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52 (54) cm.
25 (29) cm.
15 (18) cm.

Good to know
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
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.
har
derfor
We have Vår
goneanbefalte
to great pinnestørrelse
lengths to make
sure
that et
allspenn.
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Go handmade
quality design in a unique style
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patterns are as perfect as possible. However, should there
prove to be a mistake, the correction or addition will be
shown on www.gohandmade.net

