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1 Dress
Garn: Rauma Babygarn eller Pt Panda
Dress med hette:		
Alt 1:
Blå nr B38 (668)
Blå nr B51 (651)
Alt 2:
Hvit nr B10 (601)
Hvit nr B10 (601)
Alt 3:
Rosa nr B56 (656)
Rosa nr B64 (634)
Dress med halskant:
Alt 1:
Blå nr B38 (668)
Blå nr B51 (651)
Alt 2:
Hvit nr B10 (601)
Hvit nr B10 (601)
Alt 3:
Rosa nr B56 (656)
Rosa nr B64 (634)

Str 3 mnd 6 mnd 12 mnd 24 mnd
200 g
200 g

200 g 250 g 250 g
200 g 250 g 250 g

150 g
150 g

150 g 200 g 200 g
150 g 200 g 200 g

Veil. pinnenr: Rundp og 5 korte p nr 3½ og 4
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1 Dress

merke i hver side med..................... 58 m 60 m
til bakstykket og............................... 26 m 29 m
til hvert forstykke. Fell 6 m i hver
side til ermehull. Strikk for og bakstykke hver for seg.
Forstykket:
Strikk videre frem og tilbake og fortsett videre med mønsteret. Strikk til
ermehullet måler..............................
8 cm 9 cm
Fell til hals på annen hver omg. Fell..
5m
6m
1 gang, 2 m 1 ganger og 1 m 2
ganger. Strikk til ermehullet måler... 12 cm 13 cm
Sett m på en tråd.
Bakstykket:
Strikk videre frem og tilbake etter
diagrammet. Strikk til ermehullet er
like stort som på forstykket.
Sett m på en tråd.

Se bilder side 14 og 22

Garn: Rauma Babygarn eller Pt Panda
Dress med hette:		
Alt 1:
Blå nr B38 (668)
Blå nr B51 (651)
Alt 2:
Hvit nr B10 (601)
Hvit nr B10 (601)
Alt 3:
Rosa nr B56 (656)
Rosa nr B64 (634)

Str 3 mnd 6 mnd 12 mnd 24 mnd

Dress med halskant:
Alt 1:
Blå nr B38 (668)
Blå nr B51 (651)
Alt 2:
Hvit nr B10 (601)
Hvit nr B10 (601)
Alt 3:
Rosa nr B56 (656)
Rosa nr B64 (634)

200 g
200 g

150 g
150 g

200 g 250 g 250 g
200 g 250 g 250 g

150 g 200 g 200 g
150 g 200 g 200 g

Ermer:
Strikk rundt.
Legg opp med dobbelt garn på p nr
3½...................................................
Strikk 1 r, 1 vr 2 cm. Skift til p nr 4.
Øk jevnt fordelt til.............................
Fortsett videre rundt, strikk mønster
etter diagrammet, pass på at X på
diagrammet kommer midt på ermet.
Øk 2 m på innsiden av ermet hver 1.
cm til det er......................................
Strikk til ermet måler........................
Strikk videre frem og tilbake 1 cm.
Fell løst av.

Veil. pinnenr: Rundp og 5 korte p nr 3½ og 4
Strikkefasthet: 20 m og 24 omg = 10 cm
Mål: Brystvidde................................. 55 cm 60 cm
Ermelengde.............................. 17 cm 18 cm
Benlengde................................ 20 cm 24 cm
Hel lengde................................ 53 cm 62 cm
Dress:
Hele dressen strikkes med dobbelt
garn. Den kan strikkes med halskant
eller med hette.
Begynn nede på det ene benet.
Strikk rundt. Legg opp med dobbelt
garn på p nr 3½...............................
Strikk 1 r, 1 vr 2 cm. Øk jevnt fordel
på siste omg til.................................
Skift til p nr 4.Fortsett videre rundt,
strikk mønster etter diagram 1 (pass
på at X på diagrammet kommer på
utsiden av foten), og glattstrikk på
de resterende m på hver side av
mønsteret. Øk samtidig 2 m på
innsiden av benet hver....................
til det er............................................
og benet måler.................................
På siste omg felles...........................
på innsiden av benet.
Strikk det andre benet likedan.
Sammenstrikking:
Sett begge bena inn på samme
rundpinne med fellingene mot
hverandre =.....................................
Fortsett med mønster og glattstrikk.
Sett et merke midt foran og midt
bak. Fell 1 m på hver side av
merkene midt foran og bak, fell på
annenhver omg 2 ganger =.............
Strikk 10 omg. Fell de 4 m midt foran
(= åpning), fortsett og strikke frem
og tilbake. Strikk til dressen måler...
fra
sammenstrikkingen,
strikk
buksen høyere bak slik: Strikk 6 m
forbi midtmasken bak, snu og strikk
12 m tilbake. Snu og strikk 6 m mer
for hver gang i alt 2 ganger til hver
side. Fortsett til arbeidet måler.........
fra sammenstrikkingen. Sett et
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Montering:
Mask eller strikk sammen maskene på skuldrene.
Kanter til dress med halskant:
Bruk p nr 3½. Legg tråden under arbeidet og strikk opp m langs
høyre forkant, bruk gjerne en heklenål og sett m over på pinnen etter
hvert. Strikk opp 1 m i hver m, men hopp over hver 5. m. Strikk 1 r 1
vr frem og tilbake. Strikk 8 omg, etter 4. omg lag 6 knapphull jevnt
fordelt på venstre forkant til gutt og høyre forkant til jente. Det nederste
5 cm fra kanten, det øverste 1 cm før halsfellingen begynner. Fell 1 m
til hvert knapphull. På neste omg legges det opp 1 ny m over den
felte m. Fell av.
Strikk venstre forkant lik, men uten knapphull.
Halskant:
Bruk p nr 3½, begynn midt foran på høyre side midt på forkanten,
plukk opp 1 m i hver felte m, strikk videre rundt halsen og plukk opp
tilsvarende antall masker på slutten av omg som på venstre side,
avslutt midt på forkanten. Strikk 1 r, 1 vr 5 cm. Fell løst av.
Brett kanten dobbel inn mot vrangen og sy den til.

1½ cm 1½ cm 2 cm 2 cm
65 m 71 m 75 m 81 m
20 cm 24 cm 27 cm 30 cm
4m
6m
6m
6m

Hette:
Bruk p nr 3½, begynn midt foran på
høyre side plukk opp 1 m i hver felte
m, strikk videre rundt halsen og
plukk opp tilsvarende antall masker
på slutten av omg som på venstre
side. Strikk frem og tilbake i
glattstrikk. Øk jevnt fordelt på 1. omg
til...................................................... 76 m 78 m 82 m 84 m
I kanten 3 m inn på hver side strikkes
mønster etter diagram 2.
Strikk til hetta måler......................... 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm
Del masketallet i to og sett dem på
hver sin pinne. Legg pinnene mot
hverandre rette mot rette, og strikk
sammen 1 m fra hver pinne mens
du samtidig feller av. Hetten kan
også maskes sammen fra retten.

122 m 130 m 138 m 150 m

114 m 122 m 130 m 142 m
16 cm 19 cm 27 cm 30 cm

21 cm 25 cm 32 cm 36 cm
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Kanter til dress med hette:
Bruk p nr 3½. Legg tråden under arbeidet og strikk opp m, bruk
gjerne en heklenål og sett m over på pinnen etter hvert. Strikk opp 1
m i hver m, men hopp over hver 5. m. Strikk opp m langs høyre forkant, rundt hetten og nedover langs venstre forkant. Strikk 1 r 1 vr
frem og tilbake. Strikk 8 omg, etter 3. omg lag 6 knapphull jevnt fordelt
på venstre forkant til gutt og høyre forkant til jente. Det nederste
knapphullet 4 cm fra kanten, det øverste ca 1 cm før halsfellingen
begynner. Fell 1 m til hvert knapphull. På neste omg legges det opp 1
ny m over den felte m. Fell av.
Lag en dusk, fest den i toppen av hetten.
Sy i ermene og sy i knapper.

Diagram 1:
1 rapport
- gjentas

X

gjenta

gjenta

Diagram 2: Hette (venstre side) (høyre side)

= r på retten, vr på vrangen
= vr på retten, r på vrangen
= sett 3 m på en hjelpep bak arbeidet,
strikk 3 m r, strikk m på hjelpep r
= sett 3 m på en hjelpep foran arbeidt,
strikk 3 m r, strikk m på hjelpep r
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