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Santa Baby er en herlig og feminin julegenser til kvinner som drømmer om litt ekstra.
«Santa Baby» er en jazzet julesang fra 1953, sunget av Eartha Kitt. Sangen er en ironisk 
gjengivelse av en ønskeliste til julenissen fra en kvinne som ønsker seg ekstravagante gaver 
som Zobel pels, lystbåt 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 lengde (målt midt bak): ca. 56 (57) 59 (63) 63 cm
Lengde målt under ermet: 29 (31) 33 (35) 35 cm
Ermelengde: 44 (45) 46 (46) 46 cm

STRIKKEFASTHET
20 masker og 28 omganger på pinne 4 mm 
= 10 x 10 cm. Strikkeprøven er målt etter vask.

Pinnetykkelsen er kun veiledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere 
pinne, har du færre masker på 10 cm, skal du bytte til 
tynnere pinne.
Vær oppmerksom på at strikkefastheten skal være den 
samme på både ensfarget strikk og mønsterstrikk for å 
oppnå det ønskede resultat.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farge A: 250 (250) 300 (350) 400 g Pernilla farge 
977 (Marzipan) og 100 (125) 125 (150) 175 g Tilia 
farge 101 (Natural White)
Farge B: 50 (50) 50 (50) 100 Pernilla farge 346 
(Thuja) og 5 (25) 25 (25) 50 g Alva farge 147 
(Hunter Gren)
Farge C (belegnings farge i halskant): 
50 g Pernilla farge 810 (Chrysantemum) og
25 g Alva farge 225 (Christmas Red)
Hver farge strikkes med 1 tråd av hver kvalitet holdt 
sammen.

Rundpinne 3,5 mm, 80 cm
Rundpinne 4 mm 40 og 80-100 cm
Strømpepinne 3,5 og 4 mm til ermer og halskant 
(Strømpepinne og kort rundpinne kan utelates, hvis du
strikker magic loop på lang rundpinne).
Maskemarkører eller tråd i kontrastfarge

Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

dr
Vridd
v-økn (øking mot venstre) 
Før venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk 
fra deg selv, inn under lenkene mellom to masker, løft 
lenkene opp på pinnen og strikk den vridd rett.
h-økn (øking mot høyre)
Før venstre pinne, med retning fra baksiden og inn 
mot deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft 
lenken opp på pinnen og strikk den rett.
o-innt (felling med overtrekk)
Ta 1 maske løst av, 1 rett, løft den løse masken over.

SPESIELL TEKNIKKER

Vendepinner
Ta 1. maske vrang løst av med garnet foran masken 
(mot deg selv), før garnet over høyre pinne og ned bak
arbeidet (vekk fra deg selv) og trekk i garnet, så det 
oppstår «en dobbeltmaske». Strikk videre ifølge an-
visningene i oppskriften. Når det strikkes over dobbelt-
masken, strikkes denne som én maske.
Denne teknikken kalles German Short Rows.
Italiensk avfelling
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger 
omkretsen på vrangborden, og fell av med italiensk 
avfelling slik: Tred en stoppenål på garnenden.
1. Stikk nålen inn i den 1. m på venstre p, som om den 
skulle strikkes vr, trekk tråden igjennom.
2. Stikk nålen inn mellom den 1. og den 2. m fra bak-
siden og ut på forsiden.
3. Stikk nålen igjennom den 2. m, fra forsiden og ut på 
baksiden.
4. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle strik-
kes rett, og ta m av pinnen.
5. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i 2. maskes forreste maskeben, trekk garnet igjennom.
6. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle strik-
kes, vr og ta m av pinnen.
Gjenta pkt. 2. – 6., til det er 1 (vrang) maske igjen på 
venstre p.
Avslutning:
7. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i den første avfelte m, trekk garnet igjennom.
8. Som punkt 6. Alle masker er sydd av. Fest enden 
godt.

Arbeidsgang
Genseren strikkes ovenfra og ned, hver farge strikkes 
med 1 tråd av hver kvalitet holdt sammen.

Det starter med vendepinner i nakken, så strikkes 
resten av bærestykket ifølge diagrammet.

På de tre største størrelsene strikkes det raglanøkinger 
før arbeidet deles til bol og ermer.

Delene strikkes ferdige hver for seg. Bolen strikkes til 
ønsket lengde og felles av med Italiensk avfelling. 
Deretter strikkes ermene til ønsket lengde, og avsluttes 
med en vrangbord og Italiensk avfelling. 

Til sist strikkes det opp masker til halskant som strik-
kes i en kontrastfarge, slik at innsiden av kanten bli 
med kontrastfargen. Halskanten sys fast.

DIAGRAM
Finnes på side 4.
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Oppskrift
BÆRESTYKKE
Legg opp 88 (92) 96 (100) 104 masker på pinne 
4 mm med farge A og 1 tråd av hver kvalitet holdt 
sammen.
Sett sammen omgangen og sett inn en omgangsmarkør 
(midt bak).

Strikk 2 omganger rett.

Strikk vendepinner frem og tilbake for å forhøye nak-
ken slik (les avsnittet under spesielle teknikker):
1. vendepinne (retten): Strikk 6 r, snu.
2. vendepinne (vrangen): 1 vendemaske, 11 vr, snu.
3. vendepinne: 1 vendemaske, strikk rett til og med 
vendemasken på forrige pinne, strikk 8 r, snu.
4. vendepinne: 1 vendemaske, strikk vr til og med ven-
demasken på forrige pinne, strikk 8 vr, snu.

Gjenta 3. og 4. vendepinne ytterligere 4 ganger.

Siste vendepinne (retten): 1 vendemaske, strikk rett 
til omgangsmarkøren.

Vendepinnene er nå ferdig strikket og det fortsettes 
videre rundt i omganger.

Strikk 55 omganger med mønster og økinger ifølge 
diagrammet = 264 (276) 288 (300) 312 masker.

Kun størrelse M
Strikk 3 omganger glattstrikk.

Kun størrelse S og M
Fjern omgangsmarkøren.
Neste omg: Strikk 41 (43) r (høyre side av bakstykke),
sett inn markør, strikk 50 (52) m (høyre erme), sett inn 
markør, strikk 82 (86) m (forstykke), sett inn markør, 
strikk 50 (52) m (venstre erme), sett inn omgangs-
markøren, strikk 41 (43) m (venstre side av 
bakstykke).

Kun størrelse L, XL og 2XL 
Strikk 1 omgang glattstrikk. Fjern omgangsmarkøren.
Neste omg: Strikk 45 (48) 51 r (høyre side av bakstyk-
ke). Sett inn markør, strikk 54 (54) 54 m (høyre erme), 

sett inn markør, strikk 90 (96) 102 m (forstykke). Sett 
inn markør, strikk 54 (54) 54 m (venstre erme), sett 
inn omgangsmarkøren, strikk 45 (48) 51 m (venstre 
side av bakstykke).
Nå strikkes raglanøkinger, slik: 
Neste omg (omgang med øking): Strikk rett til 
omgangsmarkøren, flytt markør til høyre pinne, * 1 r, 
v-økn, strikk rett til 1 m før neste markør, h-økn, 1 r, 
flytt markør til høyre pinne*, gjenta fra * til * 
omgangen ut.
Neste omg: Strikk rett omgangen ut.
Strikk disse 2 omgangene i alt 2 (3) 4 ganger, avslutt 
med en omgang uten økinger.

Alle størrelser
BOL
*Strikk rett til neste markør, fjern markøren og sett alle 
ermemaskene frem til neste markør over på en maske-
holder, legg opp 5 (6) 6 (6) 7 masker (del de 2 trådene 
og legg opp med vanlig kryssopplegg), sett inn en 
sidemarkør, legg opp ytterligere 5 (6) 6 (6) 7 masker, 
fjern markøren*, gjenta fra * til * 1 gang = 184 (196) 
212 (228) 248 masker.

Omgangen starter heretter ved sidemarkøren under 
venstre erme.

Strikk glattstrikk til bolen måler 24 (26) 28 (28) 29 
cm fra ermehullet.

Bytt til rundpinne 3,5 mm.
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Ribb
Strikk 3,5 (3,5) 3,5 (4,5) 4,5 cm vrangbord 
(1 dr r, 1 vr). Klipp av garnet og bytt til farge B.

Strikk 1 omgang vridd rett.

Neste omg: Strikk (1 dr r, 1 vr) omgangen ut.

Fell av med Italiensk avfelling (se spesielle teknikker).

ERMER
Sett de 50 (52) 58 (60) 62 maskene til erme tilbake på 
pinne 4 mm. Start med farge A fra retten av ermehullet 
og strikk opp 5 (6) 6 (6) 7 masker fra midten av erme-
hullet og frem til de hvilende maskene, strikk maskene 
på pinnen rett og strikk opp 5 (6) 6 (6) 7 masker frem 
til midten av ermehullet, sett inn en omgangsmarkør = 
60 (64) 70 (72) 76 masker.

Strikk 12 omganger glattstrikk.

Neste omg (omgang med felling) Strikk 1 r, 2 r sm, 
strikk r til det gjenstår 3 m, o-innt, 1 r.

Gjenta denne omgangen med felling på hver 12. (9.) 9. 
(9.) 9. omgang, i alt 6 (6) 8 (8) 9 ganger = 48 (52) 54 
(56) 58 masker.

Fortsett videre opp i glattstrikk til ermet måler 39 (40) 
40 (39) 39 cm fra ermehullet.

Bytt til pinne 3,5 mm.

Strikk 3,5 (3,5) 3,5 (4,5) 4,5 cm ribb (1 dr r, 1 vr).
Klipp av garnet og bytt til farge B.

Strikk 1 omgang vridd rett.

Neste omg: Strikk (1 dr r, 1 vr) omgangen ut.

Fell av med Italiensk avfelling som på bolen.

HALSKANT
Start midt bak og strikk opp, med pinne 3,5 mm og 
bunnfargen, 88 (92) 96 (100) 104 masker langs retten 
av halsåpningen.

Strikk 1 omgang vrang og 1 omgang rett. 

Strikk vrangbord i ribb (1 dr r, 1 vr), til halskanten 
måler 4 cm. 
Strikk 1 omgang vrang (brettekant). 

Strikk ytterligere 1,5 cm ribb. Klipp av garnet og bytt 
til farge C.

Strikk ytterligere 2,5 cm ribb. 
Fell løst av som maskene viser.

MONTERING
Fest alle læse tråder, og sy kanten på halsen fast på 
innsiden av arbeidet med kastesting.
Vask genseren ifølge anvisning på banderolene og la 
den tørke liggende flatt på et håndkle.

DIAGRAM
Diagrammet leses fra høyre mot venstre på alle 
omgangene.

Farge A
Farge B

Gjenta
v-økn


