Mønster kjørepose til baby ca. 44-50 cm Grunnmønster.
Design Astrid Bratland. Mønstret er laget for til «Fra Vesla»- prosjektet. 14.02.2015
Babygarn 3-4 nøster hele settet. 3 nøster av 175 m til posen.
Strikkefasthet: 28 m = 10 cm på pinner 3,5
8 flate knapper ca. 11mm
Hel lengde: ca.50 cm
Erme lengde: ca. 14 cm.
Hullrad:
1. pinne fra vrangen – strikk rett
2. pinne fra retten – * 2 rett, kast, 2 rett sammen* Gjenta ut pinnen
3. pinne fra vrangen – strikk rett
Knapphull: Strikk 2 r, kast og 2 rett sammen, 2 rett.
Bol:
Legg opp 127 m. 5 masker stolpe + 28 masker til forstykket og 61 masker til rygg.
Strikk hullrad 3 omg. Strikk de 5 første maskene og de 5 siste maskene i rettstrikk helle veien opp.
Disse 5 maskene blir stolpene. Lag knapphull i den ene siden. Det første knapphull på omg 31, så hver
12 rille.
Strikk til arbeidet måler ca. 20 cm fra oppleggs kanten. Lag hull for bilselen ved å felle av 9 m midt
bak. Disse maskene legges opp på neste pinne.
Strikk ca. 20 cm til. Fell 6 m for i setting av armene. 3 masker felles på forstykket og 3 masker på
bakstykket. Tips: Jeg feller alltid på vrang omg. , da jeg synes det er lettere å strikke en omg. Rett når
armene strikkes inn på pinnen.
Ermer:
Legg opp 42 masker. Strikk hullrad, ca 9 omg rett, hullrad. Øk på neste omg. Til 56 masker.
Strikk ermet rett opp til det måler 10 cm fra siste hullrad. Fell 6 masker midt under ermet. HUSK å
felle på samme omg som bolen ( du velger selv – retten eller vrangen)
Strikk ermene inn på bolen. 2 omg uten felling, start så raglanfelling.
Raglanfelling:
Strikk til det gjenstår 3 masker av forstykket ( før ermet) strikk 2 vridd sammen 1 rett, så 1 rett ( på
ermet) og 2 rett sammen. Gjenta fellingen på ermet/bakstykket, bakstykket/ ermet,
ermet/forstykket. 8 masker felt. Gjenta fellingen på hver andre omg.
Strikk til arbeidet måler ca 50 cm. Start felling for hals. Fell 5, 3, 2, og 1 annen hver omg.
Tips: La maskene være på pinnen. Strikk til det gjenstår 5 masker, snu og strikk til det gjenstår 5
masker, snu, strikk til det gjenstår 5+3 masker snu osv…
Strikk til det er 1 maske igjen på forstykket, og resten er satt på pinnen eller felt av.

Halskant:
Plukk opp, eller strikk maskene du har satt av, og juster maskeantallet til 68 masker.
Strikk hullrad, og 2 riller, fell av maskene.
Montering:
Sy sammen hullet under ermene. Bruk en flat søm f.eks. maskesting.
Tips: Jeg syr alltid sammen fra rettsiden. Stikk nålen fra vrangside opp til rettsiden og gjenta på
motsatt side. Ca. 1 sting pr maske.
Lag 3 snorer. 2 på ca 60 cm til ermene – Tres i den øverste hullraden og en snor på ca 1 m til
hullraden nede.
Sett i knapper.

LUE
Legg opp ca. 68 cm strikk vrangbord ca 17 cm og dra tråen igjennom maskene. Fest tråder.
TIPS: Når jeg strikker 2 r og 2 vr, så feller jeg de vrange maskene ved å strikke dem sammen. 1 omg. 2
rett og 1 vrang, Feller de to rette ved å strikke dem sammen, 1 omg. 1 rett og 1 vrang, så drar heg
tråden igjennom resterende masker.

SOKKER
Legg opp 8 masker. Strikk 16 riller. Fra her brukes 5 pinner.
Ta opp 16 masker på langsidene og de 8 maskene i oppleggs kanten. Totalt 48 masker.
Strikk ca. 3,5 cm rett opp. Start så felling (oppå foten) Strikk 7 av de 8 maskene rett på den ene
kortsiden. Strikk den 8. og 1 maske fra langsiden vrang sammen. Snu, strikk 7 masker vrang, så den 8
og 1 fra neste pinne vrangt sammen. Snu. Gjenta til du har 8 masker på alle pinnene. Strikk 2 omg.
rett, neste omg. 2 rett, kast, 2 vridd sammen ut omg. Strikk så rett opp ca. 4-5 cm fell løst av.
Lag 2 snorer ca. 60 cm og tre i hullraden.

Min pose:
Jeg har hjerter ved hver stolpe. Se diagram 1. De vrange omg. strikker jeg 1 r og 1 vr.
Ermer- mellom de to hullradene mønster 2.
Raglanfelling – rillestrikk.
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2 vridd rett sammen
Kast
2 rett sammen
1 maske løs av, 2 rett sammen, trekk den løse masken over den sammenstrikkede.

Bilde 4: Søm under ermet.

Bilde 5: Jeg har heklet en liten klaff og brukt en liten knapp, for å skjule hullet når selen ikke brukes.

