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Opskrif t
Baby 

GARN FORBRUG
Opskrift:  3 mdr. 6 mdr.
Go handmade Soft: 150 g 200 g

Rundpinde: 3,0 og 3,5 mm
Hæklenål (til hæklede kant): 2,5 mm
Knapper
Dobbelttråd: 3,5 mm/26 m/10 cm

Strikket i Go handmades Soft - en fantastisk 

blød og unik kvalitet. Bambussen giver den 

blødeste oplevelse og lethed, bomulden giver 

formfastheden og den lille smule akryl gør 

garnet ekstra stærkt. 70% Bambus/

23% Bomuld/7% Akryl, 50 g/180 m.

kvalitetsdesign i en unik stil
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GARN FORBRUG:
Str. 3 måneder: 
150 g Go handmade Soft (dobbelttråd)

Str. 6 måneder: 
200 g Go handmade Soft (dobbelttråd)

Knapper
Rundpinde 3,0 og 3,5 mm 
Hæklenål (til hæklede kant) 2,5 mm

Strikkefasthed på p 3,5 (dobbelttråd): 
26 m = 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m maske
p pind(e)
omg omgang(e)
r ret
vr vrang
dr drejet (maske)
1 udt  1 lænkeudtagning (løft lænken mellem 

maskerne op bagfra med venstre pind.
lm luftmaske
fm fastmasker
picot  hækl 3 lm, 1 fm i første m, spring 2 m 

over, 1 fm og gentag
Snogning over 4 m, på hver 6. pind til kjolen
 {2 vr, 2 m på en hjælpepind foran arbej-   
 det 2 r, strik de 2 m fra hjælpepinden r}
{…}  det, der står imellem, gentages igennem 

omg
(..) Angiver antal m på p for de 2 størrelser. 
 Størrelse 6 måneder står i parentes. 
 Størrelser: 3 måneder (6 måneder)

Dobbelttråd
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KJOLE MED SNONINGER
3 MÅNEDER (6 MÅNEDER)

Strikkes oppefra og ned.
Slå 72 (72) m op på p 3,0. 
Strik frem og tilbage: 
1.) vrangsiden, 2 r og 3 vr pinden ud
2.) 2 vr og 3 r pinden ud, slut med 2 vr
3.) som p 1
4.) som p 2
5.) som p 1
6.)  skift til p 3,5, start snoning, der laves  

1 udt samtidig med 1 snoning strikkes =  
86 (86) m. (Alle udt laves i de 3 r m ved  
at sætte 2 m på en hjælpepind foran arb, 
1 udt, 1 r, strik de to m fra hjælpepinden r,  
så det til slut på p bliver til 2 vr, 4 r)

7.) strik som m fremkommer
8.)  her tages ud på hver side af snoning =  

slå om p, i alt 114 m
9.)  strik som m fremkommer,  

strik omslaget dr vr
10.) strik som m fremkommer
11.) strik som m fremkommer
12.) udtagninger som p. 8, i alt 142 m
13. - 17.) strik som m fremkommer
18.) udtagninger, i alt 170 m
19. - 22.) strik som m fremkommer
23.)  begynd at strikke rundt over alle m,  

omg begynder ved slidsen
24.)  udtagninger, i alt 196 m   

- undlad udt ved slids.
25. - 27.) strik som m fremkommer
28.)  luk til ærme på str 3 mdr, mens der på 
 str. 6 mdr. strikkes videre. Strik 31 m, luk
 36 m, strik 62 m, luk 36 m, strik 31 m, 
 i alt 124 m tilbage på pinden. 

29.)  Strik rundt og slå 8 nye m op, under hvert 
ærme, i alt 140 m, strik de nye m med. 

30. - 34.)  Strik som m fremkommer og der strikkes 
en ny snoning ind i de nye masker under 
ærmet.

35.)  Tag ud på hver side af snoningerne på 
hver 12. omg 3 gange, i alt 200 m

Strik til arb måler 28 cm eller ønsket længde, sidste 
omg strikkes r, samtidig med der lukkes af, men 
sidste m lukkes ikke af, da den udgør første lm i den 
kant der nu skal hækles.

Str. 6 mdr.
28.)  udtagninger på hver side af snoninger,  

i alt 224 m
29. - 31.) strik som m fremkommer
33.)  luk til ærme, strik 34 m, luk 44 m,  

strik 68 m, luk 44 m, strik 34 m, 
 i alt 136 m på pinden.
34. - 38.)  Strik rundt og slå 12 nye m op under 

hvert ærme, i alt 160 m. 
Strik som m fremkommer og lav en ny 
snoning i midten under hvert ærme i de 
nye m der er slået op.

39.)  Ta ud på hver side af snoningerne,  
i alt 180 m, gentag på hver 12. omg  
4 gange, i alt 240 m

Strik til arb måler 32 cm, eller ønsket længde, sidste 
omg strikkes ret, samtidig med der lukkes af, men 
sidste m lukkes ikke af, da den udgør første lm i den 
kant der nu skal hækles.

Hækl en omg fm rundt i kanten af kjolen og derefter 
en omg picot. Det samme gøres i ærmerne.
Hækl rundt i slidsen og lav 2 trenser til knapper. 
Hæft ender, sy knapper i.
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KJOLENS FÆRDIGE MÅL
Brystvidde  52 (58) cm.
Længde  28 (32) cm. 

DIAGRAM
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Gentag

StartSlut

Bemærk! Antallet af vrangmasker imellem sno- 
ningerne vil øges ned gennem arbejdet, da der 
laves udtagninger jævnligt.

= vrang på retside, ret på vrangside

= ret på retside, vrang på vrangside

=  snoning, sæt de første 2 m på 
 hjælpepind foran arb, strik de 
 2 næste m ret, strik de 2 m fra  
 hjælpepinden ret

•



LO
T2

01
91

80
3

Godt at vide 
Go handmades kollektion er udviklet af mestrene selv  
- passionerede strikkere, som elsker deres håndarbejde. 
Alt er strikket med det, som vi betragter som medium 
fasthed. Den fasthed som vi synes passer bedst.

Pindestørrelse & fasthed 
Strikkere, strikker meget forskelligt: nogle strikker med 
pinde 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, 
der strikker med pinde 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra 
vores eget team, som har været med til at strikke. 
Nøglen til at strikke en bestemt størrelse, handler mere 
om strikkestilen end om størrelsen på pindene. Derfor 
anbefaler vi altid et spænd af pindestørrelser.

kvalitetsdesign i en unik stil


