Undertøj baby Born

Materiale: 1 ngl bomuldsgarn, strømpepinde eller rundpind 2,5 mm, hæklenål 2,5 mm, evt. elastik
Mønster (frem og tilbage eller rundt) (hertediagram nederst)
Frem og tilbage
1: 3 r, 3 vr
2: 3 r, 1 vr, 1 r, 1 vr
Rundt
1 3 r, 3 vr
2: 1 r, 1 vr, 1 r, 3 vr
Undertrøje
Slå 78 m op på strømpepinde eller rundpind 2,5 mm og strik 5 omgange rib (1 r, 1 vr)
Fortsæt i mønster til arbejdet måler 7 cm. Del til ryg og for med 39 m til hvert stykke.
Ryg
Luk for 4 m, derefter for 1 m til ærmegab
Fortsæt lige op til ærmegabet måler 4 cm. Sæt de midterste 15 m på en hjælpepind.
Luk derefter 1 m i halssiden og strik 2 cm op, over de 6 m i begge side.
Sæt de 6 m på en nål, (strikkes sammen med for stykkets 6 m senere), eller luk af og sy sammen
senere.
For stykket
Strikkes på samme måde, dog strikkes kun til ærmegabet måler 3 cm. Sæt de midterste 15 m på en
hjælpepind. Luk derefter 1 m i halssiden og fortsæt lige op til arbejdet har samme højde som ryg. Strik
(eller sy) nu ryg og for skuldre sammen, ved at lægge dem sammen ret mod ret, samtidig med at de 6
m lukkes af.

Bukser
Slå 78 m op og strik 2 omg rib.
Strik en omgang hulmasker (sæt en maske over på foregående p). “Slo, 2 r sm” omg rundt. Det skal
passe med, at maske 2 er en r maske. Masken der blev sat over, sættes tilbage, når hulrækken er
lavet, så man igen starter med 1 r.
Strik 2 omg rib.
Fortsæt i glatstrik, eller samme mønster som undertrøje.
Når arbejdet måler 5 cm, deles arbejdet til for og bagstykke med 39 m til hvert stykke.
For
Luk i begge sider på for stykket for 2 x 5 m, 4 x 1 m. Strik 3 cm uden indtagning. Lad maskerne stå
eller luk af og sy sammen til sidst.
Ryg
Luk for 1 x 5 m, derefter 1 m i begge sider på hver anden p, til der er 11 m tilbage. Strik 2 p mere på
ryggen end på for. Strik stykkerne sammen, ret mod ret.
Montering
Hæklet kant
Hækl en løs fm kant rundt om ærmegab, halsudskæring og ben. Sno, hækl en snor til trusser, eller
sæt elastik i.
Strikket kanter
Tag 40 m om ærmegab
Tag 72 m i halskant
Tag 40 m op i ben kant
Strik 4 p rib.
Luk af med snoet lukning eller meget løst.
Snoet lukning: (1 r, drej pinden rundt om masken MOD urets retning da næste m er en vr maske, 1
vr, træk r masken over, drej pinden rundt om masken MED urets retning da den næste m er en r
maske, 1 r, træk vr over).
Ved at dreje pinden omkring masken på nålen, får man en lidt løsere lukning, synes jeg. Der findes
flere forskellige måder at gøre det på.
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