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Opskrif t
Baby 

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

Rundpinde: 3,5 mm 40 cm
Strømpepind: 3,0 mm
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.
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GARN FORBRUG:
Str. 3 måneder: 
150 g Go handmade Soft (dobbelttråd)

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

Strømpepinde 3,0 mm
Rundpind 3,5 mm 40 cm

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

Angivne garnmængder er vejledende.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m maske
omg omgang(e)
p pind(e)
r ret
vr vrang
2 r sm  2 masker strikkes sammen som retmaske.
2 dr r sm  2 drejet r sammen. Strik 2 r sammen 

omkring de bagerste maskeled på de 2 m
Snogning over 20 m 
 1.-2. p: {2 vr, 4 r}
 3. p:   {2 vr, sæt 2 m på en hjælpepind 
  foran arbejdet. Strik 2 m fra 
  pinden r, så de 2 fra hjælpe- 
  pinden r}
 4. p: {2 vr, 4 r}
Knaphul  Luk 2 m af, slå 2 nye m op over de lukkede 

på næste p 
{…}  det, der står imellem, gentages igennem 

pinden
(..)  angiver antal m på pinden for de  

2 størrelser.  
Størrelse 6 måneder står i parentes. 

 Størrelser: 3 måneder (6 måneder)

Dobbelttråd
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ROMPER MED BEN 
3 MÅNEDER (6 MÅNEDER)

Der begyndes forneden på benene.
Tag første m løs af ved kanterne.

Slå 60 (68) m op med garn på strømpepinde 3,0 
og strik rundt 2 r, 2 vr. Strik i alt 8 (10) omg.
Lad arb hvile og strik et ben magen til.

Nu samles benene på rundpind 3,5. 
Sæt et ben på, slå 10 (10) m op, sæt det andet ben 
på og slå igen 10 (10) m op, så der i alt er 
140 (156) m på rundpinden.
Del arb op, sæt et mærke i hver side. 
Omg begynder i venstre side, hen over forstykke.
Strik mønster over de miderste 20 m på forstykke,  
se mønster diagram, start og slut mønster med 2 vr.
Strik lige op i glat med snoning foran, til arb måler 
15 (17) cm.

Strik bukserne højere bagpå sådan: 
Strik over bagstykket til 6 m før mærke i siden, vend 
slå om p, og strik til 6 m før mærke i modsatte side, 
vend slå om.
Strik til 6 m før sidste vending og gentag i alt  
4 gange, så der bliver 4 vendinger i hver side.  
Strik derefter over alle m, strik omslaget sammen 
med næste m.

Der tages nu ind i siderne.
Strik til 3 m før mærket i siden, strik 2 dr r sm, 2 r, 
2 r sm, strik til 3 m før mærket i modsatte side og 
gentag indtagning. 
Gentag på hver 6. pind i alt 3 (5) gange, så der er 
i alt 128 (136) m på p.
Strik til arb midt for måler 23 (25) cm. (slut med 
omg 2 eller 4 i snoningsmønstret). 

Nu skal der strikke ”retriller” over de midterste 18 m 
i begger sider af arb. Strik til der er i alt 4 retriller – 
husk at fortsætte med snoningerne.
Del nu arb i for- og bagstykke, begynd på vrang 
siden. 

Forstykke: 
Luk 3 m, 6 r, strik som m viser til 9 m før næste  
mærke, 6 r, luk 6 m, 6 r, strik som maskerne viser  
til der er 9 m igen, 6 r, luk 3 m.
Strik r over de første 6 m i begyndelsen og slutnin-
gen af alle p og luk af i hver side på hver anden p 
således: strik 6 r, 2 r sm, strik til modsatte side, 
2 dr r sm, 6 r. 
Gentag indt i alt 11 (14) gange på hver anden 
pind.

Strik 4 p r over alle m, lav 2 knaphuller på 5. p, 
4 m inde i hver side sådan:
Fortsæt i retriller til der er i alt 4 riller. 
Luk af fra retsiden.
Strik bagstykket på samme måde uden knaphuller 
og snoninger til lukning. 
Strik 8 m r, luk m af til der er 8 m igen, strik 8 m r. 
Strik r over de 8 m til selen måler 7 (8) cm eller 
ønsket længde. 
Luk af.
Strik den anden sele, luk af.

MONTERING
Sy sammen mellem ben og sider, hæft ender og sy 
2 knapper i.

ROMPERENS FÆRDIGE MÅL
Overvidde  52 (56) cm.
Længde  33 (37) cm.
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DIAGRAM
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Gentag

StartSlut

= 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
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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.

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil


