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Santa Baby er den smukke og feminine julesweater til kvinder, der drømmer om lidt ekstra.
“Santa Baby” er en jazzet julesang fra 1953, sunget af Eartha Kitt. Sangen er en ironisk 
gengivelse af en ønskeseddel til julemanden fra en kvinde, der ønsker sig ekstravagante gaver 
som zobelpelse, lystbåde og smykker fra Tiffany’s. 

Santa BabyDesign: Hanne Rimmen

STØRRELSER
S (M) L (XL) 2XL

MÅL
Passer til brystvidde: 80-88 (88-94) 96-104
(104-112) 112-122 cm
Overvidde: 90 (98) 106 (114) 124 cm
Hel længde (målt midt bag): ca. 56 (57) 59 (63) 63 cm
Længde målt under ærmet: 29 (31) 33 (35) 35 cm
Ærmelængde: 44 (45) 46 (46) 46 cm.

STRIKKEFASTHED
20 masker og 28 omgange på pind 4 mm = 10 x 10 cm
Strikkeprøven er målt efter vask.

Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde.
Vær opmærksom på, at strikkefastheden skal være den 
samme på både ensfarvet strik og mønsterstrik for at 
opnå det ønskede resultat.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farve A: 250 (250) 300 (350) 400 g Pernilla farve 
977 (Marzipan) og 100 (125) 125 (150) 175 g Tilia 
farve 101 (Natural White)
Farve B: 50 (50) 50 (50) 100 Pernilla farve 346 
(Thuja) og 25 (25) 25 (25) 50 g Alva farve 147
(Hunter Green)
Farve C (belægningsfarve i halskant):
50 g Pernilla farve 810 (Chrysantemum) og
25 g Alva farve 225 (Christmas Red)

Hver farve strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt 
sammen.

Rundpind 3,5 mm, 80 cm
Rundpind 4 mm 40 og 80-100 cm
Strømpepinde 3,5 og 4 mm til ærmer og halskant 
(Strømpepinde og kort rundpind kan udelades, hvis der
strikkes magic loop på lang rundpind).

Maskemarkører eller tråd i kontrastfarve
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

v-udt (venstrevendt udtagning) 
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den drejet ret.

h-udt (højrevendt udtagning)
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den ret.
o-indt (overtræksindtagning)
Tag 1 maske løs af, 1 ret, løft den løse maske over.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Vendemaske
Tag 1. maske vrang løs af med garnet foran masken 
(mod dig selv), Før garnet over højre pind og ned bag
arbejdet (væk fra dig selv) og træk i garnet, så der 
opstår ”en dobbeltmaske”. Strik videre ifølge 
opskriftens anvisninger. 
Når der strikkes henover dobbeltmasken, strikkes 
denne som én maske.
Denne teknik kaldes German Short Rows.

Italiensk aflukning
Bryd garnet med en længde, der er ca 3 gange rib-
kantens omkreds, og luk af med italiensk aflukning 
således: Tråd en stoppenål på garnenden.
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den skulle
strikkes vr, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud 
på forsiden.
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på 
bagsiden.
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret 
og tag m af pinden.
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem.
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr 
og tag m af pinden.
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 (vrang) maske tilbage 
påvenstre p.
Afslutning:
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6.
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

 Arbejdsgang
Blusen strikkes oppefra og ned, hver farve strikkes med 
1 tråd af hver kvalitet holdt sammen.
Der begyndes med vendepinde i nakken, hvorefter 
resten af bærestykket strikkes ifølge diagram.

På de tre største størrelser, strikkes der raglanudtag-
ninger inden arbejdet deles til krop og ærmer.
Delene strikkes færdige hver for sig. 
Kroppen strikkes til den ønskede længde og lukkes af 
med Italiensk aflukning. 

Herefter strikkes ærmerne til den ønskede længde og 
afsluttes ribkant og Italiensk aflukning. 

Til sidst strikkes der masker op til halskant der strikkes 
med kontrastfarve, således at kantens indvendige side 
fremstår med kontrastfarve. Halskanten syes fast.

DIAGRAM
Se side 4.
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Opskrift
BÆRESTYKKE
Slå 88 (92) 96 (100) 104 masker op på pind 4 mm 
med farve A og 1 tråd af hver kvalitet holdt sammen.
Saml omgangen og indsæt en omgangsmarkør (midt 
bag).

Strik 2 omgange ret.

Strik vendepinde frem og tilbage for at forhøje nakken 
således (læs afsnittet under særlige teknikker):
1. vendepind (retsiden): Strik 6 r, vend.
2. vendepind (vrangsiden): 1 vendemaske, 11 vr, 
vend.
3. vendepind: 1 vendemaske, strik ret til og med 
vendemasken på forrige pind, strik 8 r, vend.
4. vendepind: 1 vendemaske, strik vr til og med 
vendemasken på forrige pind, strik 8 vr, vend.

Gentag 3. og 4. vendepind yderligere 4 gange

Sidste vendepind (retsiden): 1 vendemaske, strik ret 
til omgangsmarkøren.

Vendepindene er nu færdigstrikket og der fortsættes 
herefter rundt i omgange.

Strik 55 omgange med mønster og udtagninger ifølge 
diagrammet = 264 (276) 288 (300) 312 masker.

Kun str. M
Strik 3 omgange glatstrik. 

Kun str. S og M
Fjern omgangsmarkøren.
Næste omg: Strik 41 (43) r (højre side af ryg), indsæt 
markør, strik 50 (52) m (højre ærme), indsæt markør, 
strik 82 (86) m (forstykke),  indsæt markør, strik 50 
(52) m (venstre ærme), indsæt omgangsmarkøren, 
strik 41 (43) m (venstre side af ryg).

Kun str.  L, XL og 2XL 
Strik 1 omgang glatstrik. Fjern omgangsmarkøren.
Næste omg: Strik 45 (48) 51 r (højre side af ryg). 
Indsæt markør, strik  54 (54) 54 m (højre ærme), 
indsæt markør, strik 90 (96) 102 m (forstykke). 
Indsæt markør, strik 54 (54) 54 m (venstre ærme), 

indsæt omgangsmarkøren, strik 45 (48) 51 m (venstre 
side af ryg).
Nu strikkes raglanudtagninger, således: 
Næste omg (udtagningsomg): Strik ret til omgangs-
markøren, flyt markør til højre pind, * 1 r, v-udt, strik 
ret til 1 m før næste markør, h-udt, 1 r, flyt markør til 
højre pind*, gentag fra * til * omgangen ud.
Næste omg: Strik ret omgangen ud.
Strik disse 2 omgange i alt 2 (3) 4 gange, slut med en 
omgang uden udtagninger.

Alle størrelser
KROP
*Strik ret til næste markør, fjern markøren og sæt 
alle ærmemasker frem til næste markør på en maske-
holder, slå 5 (6) 6 (6) 7 masker op (del de 2 tråde og 
lav opslaget som et almindeligt krydsopslag), indsæt 
en sidemarkør, slå yderligere 5 (6) 6 (6) 7 masker op, 
fjern markøren*, gentag fra * til * 1 gang = 184 (196) 
212 (228) 248 masker.

Omgangen begynder herefter ved sidemarkøren under 
venstre ærme.

Strik glatstrik, til kroppen måler 24 (26) 28 (28) 29 
cm fra ærmegabet.

Skift til rundpind 3,5 mm.
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Rib
Strik 3,5 (3,5) 3,5 (4,5) 4,5 cm rib (1 dr r, 1 vr).

Bryd garnet og skift til farve B.

Strik 1 omgang drejet ret.

Næste omg: Strik (1 dr r, 1 vr) omgangen ud.

Luk af med Italiensk aflukning (se særlige teknikker).

ÆRMER
Sæt ærmets 50 (52) 58 (60) 62 masker tilbage på pind 
4 mm. Sæt farve A til retsiden af ærmegabet og strik 
5 (6) 6 (6) 7 masker op fra midten af ærmegabet og 
frem til de hvilende masker, strik maskerne på pinden 
ret og strik efterfølgende 5 (6) 6 (6) 7 masker op frem 
til midten af ærmegabet, indsæt en omgangsmarkør = 
60 (64) 70 (72) 76 masker.

Strik 12 omgange glatstrik.

Næste omg (indtagningsomgang) Strik 1 r, 2 r sm, 
strik r til de sidste 3 m, o-indt, 1 r.

Gentag denne indtagningsomgang på hver 12. (9.) 9. 
(9.) 9. omgang, i alt 6 (6) 8 (8) 9 gange = 48 (52) 54 
(56) 58 masker.

Fortsæt lige op i glatstrik, til ærmet måler 39 (40) 40 
(39) 39 cm fra ærmegabet.

Skift til pind 3,5 mm.

Strik 3,5 (3,5) 3,5 (4,5) 4,5 cm rib (1 dr r, 1 vr).

Bryd garnet og skift til farve B.

Strik 1 omgang drejet ret.

Næste omg: Strik (1 dr r, 1 vr) omgangen ud.

Luk af med Italiensk aflukning som på kroppen.

HALSKANT
Begynd midt bag og strik med pind 3,5 mm og 
farve A 88 (92) 96 (100) 104 masker op langs retsiden 
af halsåbningen.

Strik 1 omgang vrang og 1 omgang ret. 

Strik rib (1 dr r, 1 vr), til halskanten måler 4 cm. 

Strik 1 omgang vrang (ombukningskant). 
Strik yderligere 1,5 cm rib. 

Bryd garnet og skift til farve C.
Strik yderligere 2,5 cm rib. 

Luk løst af som maskerne viser.

MONTERING
Hæft alle ender og sy halsens belægningskant fast på 
indvendig side af arbejdet med kastesting.

Vask blusen ifølge anvisning på banderolerne og lad 
den tørre liggende fladt på et håndklæde.

DIAGRAM
Diagrammet læses nedefra og op, og fra højre mod 
venstre på alle omgange.

Farve A
Farve B

Gentag 
v-udt


