Nora - en skøn trøje til de mindste piger
Design: Sanne Bjerregaard
Designeren har leget med striber, bobler og
lækre farver, og det er der kommet en fantastisk serie babystrik ud af. Her en skøn trøje
til de mindste piger.
1. udgave - januar 2019 © Filcolana A/S
Materialer
Pernilla fra Filcolana
Farve A (bundfarve): (50) 100 (100) 100 (150) g
Farve B (stribefarve): (50) 50 (50) 50 (50) g
Farve C (knopper og kant): 50 g til alle str.
Trøje 1: Farve A: 817 (Cinnamon), farve B: 829
(Malve), farve C: 825 (Akacia)
Trøje 2: Farve A: 827 (Dijon), farve B: 826 (Cantaloupe), farve C: 317 (Cerise)
Rundpind 3 mm, 3½ mm og 4½ mm 60 cm
Strømpepinde 3 og 3½ mm
Restegarn til hvilende masker og markering af raglanmasker.
1 stoppenål uden spids.
(3) 3 (3) 4 (4) knapper.
Størrelser
(6 mdr/68 cl) 9 mdr/74 cl (1 år/ 80 cl) 1½ år/86 cl (2
år/92 cl)
Mål
Overvidde: (48) 54 (57) 61 (65) cm
Længde: ca. (28) 31 (35) 39 (42) cm
Strikkefasthed
25 m x 34 p på p 3½ mm og
21 m x 30 p på p 4,½ mm, begge i glatstrik = 10 x
10 cm
Passer strikkefastheden ikke, prøv med større eller
mindre pinde
Særlige forkortelser:
vr la: Tag masken løs af som om den skulle strikkes
vrang, hold garnet foran m (mod dig selv).
v-indt: Stik højre p ind i 1. m som skulle den strikkes r, lad m blive på pinden, før derefter højre pind
ind i bagerste maskeben på 2. m og strik ret igennem
begge m, lad begge m glide af pinden.
dr r: Drejet ret, strik 1 r i bagerste maskeben.
dr vr: Drejet vrang, strik 1 vr i bagerste maskeben.
h-udt: Højre udtagning. Løft lænken mellem 2 m op
bagfra og strik r.
v-udt: Venstre udtagning. Løft lænken mellem 2 m op
forfra og strik dr r.
Knop: Sæt farve C til arbejdet, 1 r, flyt denne m fra
højre til venstre p og strik [1 r, slå om p, 1 drr] i m,
vend, 1 vr, slå om p, 1 drvr, slå om p, 1 vr, vend, 1
r, 1 drr, 1 r, 1 drr, 1 r, vend, 2 vr sm, 1 r, 2 vr sm,
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vend, slip farve C og fortsæt med farve A, hold garnet
godt til og strik således: tag 2 r løs af som skulle de
strikkes r sm, 1 r, træk de 2 løse m over. Fortsæt i ret
med farve A, stram garnet godt til på den første m
efter knoppen.
Særlige teknikker
Farveskift: Når der skiftes farve ved forkanten,
krydses trådene så der undgås huller i skiftet. Læg
”gammel” farve over ”ny” farve og fortsæt i denne, så
krydses trådene automatisk.
Undgå ”hak” i striberne ved farveskift: Strik farveskiftet således: Strik 1 omg med den nye farve, inden
du strikker første m på 2. omg i den nye farve, løftes
den underliggende første m i ”gammel” farve op på
pinden og strikkes ret sm med den første m i den nye
farve.
Arbejdsgang
Trøjen strikkes oppefra og ned. Knapkanterne i rib
strikkes samtidig med resten af bærestykket, i 2 forskellige farver.
Note
Når der skiftes farve lader du farven der ikke er i
brug, hænge på arbejdets bagside og fører den op til
næste farveskift. Pas på at du ikke strammer garnet
for meget når du fører op til farveskiftet.
Halskant
Slå (87) 91 (97) 101 (107) m op på rundp 3 mm med
farve C. Der strikkes frem og tilbage på rundpinden.
1. p (vrangsiden): 2 vr la, strik *1 r, 1 vr*, til der er
strikket i alt (16) 16 (18) 18 (18) m, vikl et stykke
restegarn om næste m og strik den r (raglanmaske),
strik *1 vr, 1 r*, til der er strikket (13) 15 (15) 17
(19) m rib (sidste m er en vr), vikl et stykke restegarn om næste m og strik den r (raglanmaske), strik
*1 vr, 1 r*, til der er strikket (25) 25 (27) 27 (29) m
rib (sidste m er en vr), vikl et stykke restegarn om
næste m og strik den r (raglanmaske), strik *1 vr, 1
r*, til der er strikket (13) 15 (15) 17 (19) m rib (sidste m er en vr), vikl et stykke restegarn om næste m
og strik den r (raglanmaske), strik *1 vr, 1 r*, til der

Løkkeopslagning
Lav en ring af garnet, således at den lange
garnende (med garnnøg-let i den anden ende)
lægges ovenpå den tråd der sidder fast på pinden, strik højre pind ind forfra i ringen, stram
garnet så ringen bliver til en maske.

Side 2
er strikket (14) 14 (16) 16 (16) m rib, 2 vr la.
2. p: 2 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, til de sidste 3
m, 1 vr, 2 r.
3. p (knaphulspind): 1 vr la, 2 vr sm, slå om, 2 r sm,
*1 vr,1 r*, gentag fra * til *, til de sidste 3 m, 1 r, 2
vr la.
4. p: 2 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, til de sidste 4
m, 1 vr, 1 r og 1 dr vr i omslaget, 2 r.
5. p: 2 vr la, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 3 m, 1 r, 2 vr la. Bryd garnet.
Bærestykke
Skift til p 3½ mm.
Forkanterne strikkes nu i hver sin farve B og C, mens
resten af arbejdet strikkes stribet, 4 p i farve A og 4 p
i farve B skiftevis. På retsidepinde strikkes de første 6
m i farve B og de sidste 6 m i farve C, på vrangsidepinde strikkes de første 6 m i farve C og de sidste 6
m i farve B, således:
1. p (retsiden): Sæt farve B til arb og strik 6 r, sæt
farve A til arbejdet, *strik r til raglanmasken, h-udt, 1
r, v-udt*, gentag fra * til *, til der er strikket en v-udt
efter sidste raglanmaske, strik r til de sidste 6 m, skift
til farve C og strik 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r.
2. p: 2 vr la, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, skift til farve A, strik
vr til de sidste 6 m, skift til farve B, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r,
2 vr la.
3. p: 2 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, strik resten af pinden som
1. p.
4. p: Som 2. p.
5. p: 2 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, fortsæt med farve B *strik
r til raglanmasken, h-udt, 1 r, v-udt*, gentag fra * til
*, til der er strikket en v-udt efter sidste raglanmaske, strik r til de sidste 6 m, skift til farve C og strik 1
r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r.
6. p: 2 vr la, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, skift til farve B, strik
vr til de sidste 6 m, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr la.
7. p: Strik som 5. p.
8. p: Strik som 6. p.
Fortsæt således med raglanudtagniner på hver retsidepind og striber i farve A og B, SAMTIDIG strikkes der knaphul på den anden B-farvede stribe, på
stribens 1. vrangsidepind, strik knaphullet som anvist
på halskantens 3. og 4. p.
Fortsæt således, til der er strikket i alt 6 striber fra
halskanten.
Kun str. 9 mdr, 1, 1½ og 2 år
Strik yderligere 2 striber (husk raglanudtagninger og
knaphul på den fjerde B-farvede stribe).
Kun str. 1½ og 2 år
Strik yderligere 2 striber (husk raglanudtagninger).
I alt (183) 219 (225) 261 (267) m.
Alle str
Nu deles arbejdet, ærmemaskerne sættes i hvil på et
stykke restegarn, og kroppen strikkes færdig, således:
Næste p (retsiden): Strik med farve B: 2 r, 1 vr, 1 r,
1 vr, 1 r, bryd farve B og fortsæt med farve A: *strik
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ret til raglanmasken, 1 r, sæt de (37) 47 (47) 57 (59)
ærmemasker frem til næste raglanmaske i hvil på en
tråd, slå (7) 7 (8) 4 (7) m op med løkkeopslagning, 1
r*, gentag fra * til *, til de sidste 6 m, 1 r, 1 vr, 1 r, 1
vr, 2 r med farve C = (123) 139 (147) 155 (163) m.
Krop
Strik udelukkende med farve A.
Næste p (vrangsiden): 2 vr la, *strik vr til 1 m før de
nye m, 2 vr sm, (5) 5 (6) 2 (5) r, 2 vr sm*, gentag
fra * til * yderligere 1 gang, strik vr til de sidste 2 m,
2 vr la = (119) 135 (143) 151 (159) m.
Strik yderligere 2 p glatstrik, på vrangsidepinde tages
de 2 første og de 2 sidste m vr la.
Næste p (retsiden): 7 r, *1 knop, 7 r*, gentag fra * til
* pinden ud.
Næste p: 2 vr la, strik vr til de sidste 2 m, 2 vr la
Næste p: (1) 0 (0) 1 (0) r, *3 r, h-udt*, gentag fra
* til *, til de sidste (4) 3 (2) 3 (3) m, (4) 3 (2) 3 r =
(157) 179 (190) 200 (211) m.
Skift til rundp 4,5 mm og strik glatstrik, alle vrangsidepinde begynder og slutter med 2 vr la, til arbejdet
måler (14) 16 (18) 21 (23) cm fra ærmegabet, samtidig strikkes det sidste knaphul kun for str. 6 mdr,
1½ og 2 år:
Strik det sidste knaphul på den 6. p (en vrangsidepind) efter sidste B-farvede stribe i bærestykket.

Side 3
den fast på bagsiden med kastesting.
Fold den C-farvede kant på kroppen om til vrangsiden
og sy den fast med kastesting.
Hæft alle ender grundigt. Sy knapper i. Skyl trøjen
forsigtigt op som anvist på banderolen og lad den liggetørre på et håndklæde.

Alle str
Skift til rundp 3,5 mm og farve B.
Strik 4 p glatstrik.
Skift til rundp 3 mm og farve C. Strik 2 p ret (den
sidste af disse p er ombukningskant) og 4 p glatstrik.
Luk af i ret på næste p.
Ærmer
Flyt de hvilende ærmemasker over på en rundp eller
strømpep 3,5 mm. Med farve A strikkes der fra retsiden (4) 4 (4) 2 (4) m op fra midten af ærmegabet
og hen til de hvilende ærmemasker, strik alle m på
pinden r og strik (3) 3 (4) 2 (3) m op frem til midten
af ærmegabet, indsæt en markør til markering af omg
begyndelse = (44) 54 (55) 61 (66) m.
Ærmerne strikkes rundt på strømpep eller magic loop
på rundp således:
1. omg: Strik (3) 3 (3) 1 (3) r, 2 r sm, strik r til de
sidste (4) 4 (5) 3 (4) m, v-indt, strik r omg ud.
Strik (9) 7 (7) 6 (6) omg glatstrik (stadig med striber,
4 omg i hver farve).
Næste omg: 1 r, 2 r sm, strik r til de sidste 3 m, vindt, 1 r.
Gentag disse (10) 8 (8) 7 (7) omg, til der er (38) 40
(41) 43 (44) m tilbage. Fortsæt lige op, til ærmet
måler ca. (15) 17 (17) 19 (23) cm, slut med en hel
stribe. Bryd garnet.
Skift til p 3 mm og farve C.
Strik 1 omg ret, 1 omg vr (ombukningskant) og 4
omg ret. Luk af i ret på næste omg.
Montering
Fold den C-farvede ærmekant om til vrangsiden og sy
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