Muscardinus

- en hættetrøje til de allermindste

Design: Hanne Pjedsted
En blød og super elastisk trøje, der kan passe
babyen i rigtig lang tid. Strikket helt i ret, på
”tværs” og i ét stykke. Og den er ikke svær
at strikke!
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Materialer:
100 (150) 200 (200) g New Zealand Lammeuld fra
Filcolana (farve 950)
4 små knapper
Jumperpinde 3 mm
Størrelse:
ca. 3 (6) 9 (12)mdr.
Mål:
Hel længde, målt fra nakken: 26 (28) 30 (32) cm
Overvidde: 50 (53) 56 (59) cm
Strikkefasthed:
26 m og 52 p i retstrik måler 10x10 cm (målt let
strakt, da retstrik er meget elastisk og vil give sig en
smule i vask og i brug)
Arbejdsgangen:
Modellen strikkes i ret på alle pinde i ét stykke fra
højre ærme over ryg og forstykker og slutter med
venstre ærme. Der strikkes en fin lænkekant langs
alle åbne kanter. Hættens masker strikkes op i
halsudskæringen, og den strikkes sammen foroven.
Trøjen sys sammen i ærmesømme og i sidesømme til
sidst.

Højre ærme:
Slå 40 (42) 44 (44) m op - gerne med dobbelt garn
over tommelfingeren for at forstærke kanten. Strik
ret over alle m.
Strik 36 (38) 40 (40) p lige op til opslag. Tag derefter
1 m ud i hver side af ærmet lige inden for den yderste
m. Gentag denne udtagning på hver 6. p (hver 3.
retrille) yderligere 9 (10) 12 (12) gange (= 60 (64)
70 (70) m).
Når ærmet måler 18 (20) 23 (25) cm, slås 40 (44) 48
(52) m op i begge sider til sidesømme.
Strik over alle 140 (152) 166 (174)m, idet de to
yderste mr i begge sider nu strikkes som lænkekanter
(tag 2 vr løs af i begyndelsen af hver p, og strik de
sidste 2 m r på alle pinde).
Strik 10 (11) 12 (13) cm lige op og del herefter
arbejdet til ryg og forstykke, idet der lukkes for de
midterste 4 m til hals (alle str.). Lad forstykkets m
hvile og strik nu ryggen.
Ryggen:
I halssiden tages 1 m ind på hver 2. plige inden for de
2 kantm (lænkekant) i alt 3 gange (alle str. = 65 (71)
78 (82) m). Strik nu 26 (30) 34 (34) pr over ryggens
m og tag derefter 1 m ud i halssiden på hver 2. pind
inden for kantm i alt 3 gange (alle str.).
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Lad ryggens m hvile og strik nu højre forstykke.
Højre forstykke:
Strik som på ryggen og tag i halssiden 1 m ind på
hver 2. p inden for kantm i alt 5 gange (alle
størrelser). Der er nu 63 (69) 76) (80) m. Strik 20
(22) 24 (24) p lige op. De sidste 12 p er knapkanten.
Luk alle m af uden at stramme.
Venstre forstykke:
Slå 63 (68) 76 (80) m op med dobbelt garn over
tommelfingeren og strik 5 p r.
Strik nu 4 knaphuller, idet der begyndes i halssiden:
Strik 2 kantm og 1 r, *luk for 4 m til knaphul, strik 6
(6) 7 (7) r*. Gentag fra * til * i alt 4 gange. På næste
p slås 5 nye m op over de aflukkede m ved hvert
knaphul, idet den sidste m flyttes over på venstre p
og strikkes sammen med den følgende m (- det
strammer knaphullets kant).
Når der i alt er strikket 20 (22) 24 (24) p r fra
opslagskanten tages 1 m ud i halssiden lige inden for
kantm i alt 5 gange (alle størrelser)

Side 2
således: ”2 vr løs af, 2 r”. Gentag dette på hver pind i
alt 12 p. Luk af.
(Alternativt lukkes m af og der sys sammen fra
retsiden)
Montering:
Hæft ender og sy ærme- og sidesømme sammen fra
retten med madrassting/maskesting. Sy 4 små
knapper i forkanten ud for knaphullerne
Skyl arbejdet let op med uldvaskemiddel og lad
trøjen tørre liggende. Glat den i facon efter målene.

Slå 4 m op i halssiden, og strik nu over alle m fra
venstre forstykke og ryggen som ved højre side.
Når der er strikket 10 (11) 12 (13) cm, lukkes der til
venstre sidesøm for 40 (44) 48 (52) m i begge sider
(sidesømmene). Der er 60 (64) 70 (70) m til ærmet.
Venstre ærme:
Strik lige op med samme antal p som på højre ærme
og tag derefter 1 m ind i hver side på hver 6. pind
lige inden for kantm i alt 10 (11)13 (13) gange, til
der er 40 (42) 44 (44) m. Strik nu 36 (38) 40 (40) p
lige op til opslag. Luk af.
Hætten:
Strik m op rund i halsudskæringen. Begynd og slut
ved den 6. rille fra forkanterne (de 12 pinde er kanter
til knapper/ knaphuller). Der strikkes 1 m op i hver
lænke og opstrikningen foretages i den inderste af de
2 lænkem, som danner kanterne i halsudskæringen.
Strik desuden 1 m op i hver af de 4 aflukkede/
opslåede m ved skulderen.
Sæt et mærke ved hver skulder og et midt bag.(Tæl
m, så mærkerne sidder symmetrisk.)
Strik r over alle m med 2 lænkem i hver side
(forkanterne). Tag på næste retsidepind 1 m ud på
hver side af mærket ved begge skuldre og midt bag,
dvs. at der øges med 6 m ved hver udtagning.
Gentag denne udtagning på hver 6. pind i alt 6 gange
ved alle mærker (alle størrelser) og derefter på hver
8. pind men kun midt bag, til der er taget ud i alt 10
(11)12 (13) gange midt bag.
Når hætten måler 19 (20) 21 (22) cm, strikkes m
sammen ”oven på hovedet” således: Fordel m på 2 p,
læg dem ret mod ret, begynd ved forkanterne og strik
m sammen to og to en fra hver p idet der samtidig
lukkes af. Når der er 4 m tilbage strikkes en lille snor
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