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En fleksibel og varm kørepose-dragt, der kan 
bruges både i barnevognen og i autostolen, fordi 
man nemt kan knappe den op og ”skabe” ben, så 
autostolens sikkerhedsseler kan spændes rigtigt.
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Materialer
200 (250) 300 g New Zealand lammeuld fra Filcolana 
i farve 228 (Smoke Blue)
2 Rundpinde 4½ mm (60 eller 80 cm) 
Markører eller kontrastfarvet garn
14 (16) 18 knapper (ca. 15 mm)

Størrelser
62 cl/3 mdr (68 cl/6 mdr) 74 cl/9 mdr

Mål
Passer til brystvidde:46-48 (50-52) 52-54 cm
Overvidde: 51 (56) 61 cm
Ærmelængde: 19 (22) 26 cm + opslag
Hel længde til skulder: 53 (58) 63 cm
 
Strikkefasthed
18 m og 36 p i dobbelt perlestrikning på p 4½ mm 
med dobbelt garn = 10 x 10 cm

Strikkemønster (dobbelt perlestrik)
1. p: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *.
2. p: *r over r, vr over vr*, gentag fra * til *.
3. p: *vr over r, r over vr*, gentag fra * til *.
4. p: *r over r, vr over vr*, gentag fra * til *.

Særlige forkortelser og teknikker
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det 
passer med strikningen).
Dbl udt (dobbelt udtagning): Strik 3 m i samme m 
således: 1 ret, 1 drejet ret, 1 ret.
Kantm (kantmasker, i alt 6 masker): 
 I beg af p: Tag 2 m vr løs af i begyndelsen af pinden, 
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strik 4 r. 
 I slutn af p: Strik 6 r. (Dette gælder alle steder med 
kanter, der ikke skal sys sammen bagefter, altså 
knapkant, knaphulskant og kant langs hætten). 

Arbejdsgang
Arbejdets strikkes med dobbelt garn og modellens 
stykker strikkes sammen undervejs, så der er et mini-
mum af montering bagefter:
Først strikkes benene, og derefter strikkes frem og 
tilbage i ét stykke op til ærmegabene, hvor der deles 
til hhv. forstykker og ryg. Ærmerne strikkes og sættes 
ind, og raglanstykket strikkes i ét. 
Der strikkes m op i halsen til hætten, som strikkes 
sammen oven på hovedet. 

Ben
Venstre ben: Slå 42 (46) 50 m op på rundp 4½ mm, 
med dobbelt garn og strik frem og tilbage. 1. pind: 
6 kantm, strik r til de sidste 6 m, strik 6 kantm. På 
næste p (retsidepind) tag jævnt ud mellem kantm til 
60 (66) 72 m. Sæt et mærke mellem de to midterste 
m = sidesøm.
Strik nu således: 6 kantm, dobbelt perlestrik til de 
sidste 6 m, 6 kantm, og strik et knaphul i begyndel-
sen af 5. p således: tag 2 vr løs af, 2 r sm, 2 omslag 
om pinden, 2 dr r sm. De to omslag strikkes på den 
følgende p begge drejet ret. Gentag knaphullet på 
hver 18. pind.  

Fortsæt lige op, til der er lavet 4 (5) 6 knaphuller og 
arb. måler 17 (22) 27 cm. Luk de sidste 6 kantm af (i 
modsat side af knaphulskanten).
Lad arb hvile, og strik højre ben på samme måde - 
ikke spejlvendt, men uden at lukke knapkantens 6 
m af. 

Saml nu benene til kropsstykket fra retsiden således: 
Højre ben (med knaphulskanten til sidst), venstre ben 
uden knapkant (den er jo lukket af), og knaphulskan-
ten sidst (= i alt 114 (126) 138 m). Lad sidesøms-
mærkerne sidde. Strik lige op i dobbelt perlestrik med 

knapkant/ knaphuller, til arbejdet måler 43 (48) 51 
cm.
Luk 8 m af i hver side til ærmegab (4 m på hver side 
af sidesømsmærket). Lad arb hvile og strik ærmerne.

Ærmer
Slå 23 (25) 27 m op på p 4½ mm og strik rib, 1 r, 1 
vr, (slut med 1 r). Strik 14 (16) 18 p lige op.
Skift til dobbelt perlestrik og tag på 1. pind jævnt ud 
til 31 (33) 35 m.
Fortsæt lige op, idet der på hver 4. p tages 1 m ud i 
hver side i alt 8 (9) 10 gange, til der er i alt 47 (51) 
55 m. Strik, til ærmet måler 19 (22) 26 cm fra rib-
kanten, og luk 4 m af i hver side.
(NB: Mønsteret skal slutte med samme mønsterp som 
på kropsdelen).
Strik det andet ærme på samme måde.

Raglan
Sæt nu ærmerne ind i ærmegabene og strik over alle 
masker (= 176 (196) 216 m). Sæt 4 mærker i sam-
lingerne, til raglan-indt.
På næste retsidepind strikkes raglanindtagninger så-
ledes: 6 m knapkant (højre forstykke), strik mønster 
til 2 m før mærket ved højre ærme, *2 r sm, 2 dr r 
sm*, strik ærmets m til 2 m før næste mærke. Strik 
igen fra * til *, og gentag således ved alle 4 mærker 
på hver retsidepind, til der er taget ind i alt 12 (13) 
14 gange (= 80 (92) 104 m).

Luk nu til hals i begge sider for 6,3,2,2,1 
(6,3,3,2,1,1) 6,3,3,2,2,1,1 m, og fortsæt samtidig  
raglanindtagningerne. Lad de resterende m hvile på 
pinden. Bryd garnet.

Hætten
Strik nu m op i halsudskæringen, idet der begyndes 
efter de 6 aflukkede kantm på højre forstykke:
Strik en m i hver aflukket m, strik over de hvilende m 
på pinden og strik til slut en m op i hver af de afluk-
kede m på venstre forstykke frem til de 6 knaphuls-
kantm.
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Sæt et mærke i den midterste m på hver skulder 
(midt på ærmet) og et mærke på den midterste m 
midt bag i nakken.
Strik lige op i dobbelt perlestrik med 6 kantm i begge 
sider, og strik en dbl udt i de 3 mærke-m. (= 6 m 
taget ud). Strik maskerne med i mønsteret efterhån-
den). 
Gentag udtagningen på hver 4. p i alt 4 (4) 5 gange 
og derefter kun midt bag yderligere 2 gange, nu på 
hver 8. p (alle str.).
Fortsæt lige op til hætten måler 20 (21) 22 cm.
Strik nu maskerne sammen med en hjælpepind 
således: Fold hætten sammen midt bag vr mod vr. 
Begynd ved kantm og strik m sammen to og to, én 
fra hver p, og luk samtidig af. Fortsæt, til der er 4 m 
tilbage.
Fortsæt et lille stykke over disse masker: *Tag 2 vr 
løs af med garnet foran m, 2 r*. Gentag fra * til * i 
alt 14-16 gange. Luk m af.

Montering
Hæft ender. Sy ærmesømmene sammen (fra retten), 
idet der lades et lille hul stå til tommelfinger midt 
på ribben ved håndleddet (ca. 3 cm). Dermed kan 
ribkanten fungere som ”pulsvarmer”. Sy ærmegabet 
sammen med maskesting. 
Sy de aflukkede m fra venstre bens knapkant til bag 
knaphulskanten midt bag, og sy knapper i ud for 
knaphullerne, så benene kan ”knappes sammen”. 
Alternativt foldes til en ”kørepose” som knappes for 
og bag.

Skyl arbejdet op i lunkent vand. Lad det liggetørre


