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Babyer skal selvfølgelig have et sejt sæt med 
bluse og bukser. Sættet kan bruges både 
indendørs og udenfor alt efter årstiden.
Blusen har snoninger på forstykket, mens 
resten er i glatstrik.
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Materialer
Bluse
100 (100) 150 (150) g Pernilla fra Filcolana i farve 
957, Light Grey (melange)
Bukser
100 (100) 150 (150) g Pernilla fra Filcolana i farve 
957, Light Grey (melange)
Sæt; bluse og bukser
200 (200) 250 (250) g Pernilla fra Filcolana i farve 
957, Light Grey (melange)
Pinde og strømpepinde 4 mm
Snoningspind
Maskeholder, markører eller kontrastfarvet tråd
4 (4) 4 (4) knapper til bluse
Elastik ca. 60 (64) 68 (72) cm til bukser

Størrelser
3 mdr./56 cl (6 mdr./62 cl) 9 mdr./68 cl (12 mdr./80 
cl)

Bluse
Overvidde: 50 (54) 58 (62) cm
Ærmelængde: 17 (19) 21 (23) cm
Hel længde: 27 (29) 31 (33) cm

Bukser
Taljevidde: 50 (54) 58 (62) cm
Benlængde: 17 (18) 19 (20) cm
Hel længde: 36 (38) 40 (42) cm

Strikkefasthed
23 m og 33 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 x 10 cm.
29 m og 33 p i sno-mønster på p 4 mm = 10 x 10 
cm.

Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet (ret eller vrang, som det 
passer med strikningen).
Sno 4 m (med snoningspind): Sæt 2 m på sno-
ningspinden foran arb, strik 2 ret, strik de 2 m på 
snoningspinden ret.
Vendemaske: Vend arb, læg arbejdsgarnet over 
venstre pind og stram til (så der dannes 2 ben), flyt 
denne vendemaske over på højre pind. På næste pind 
strikkes vendemasken sammen som 1 m.

Arbejdsgang
Blusen strikkes frem og tilbage, hver del for sig: ryg, 

ærmer og forstykke. Der er snoninger på forstykket 
og glatstrik på ryg og ærmer. Der er 1 knaphul på 
hver skulder og 1 knaphul i hver side på halskan-
ten. Snoningerne kan strikkes med eller uden sno-
ningspind.
Bukserne strikkes oppefra og rundt på strømpepinde 
(eller med magic loop på rundpind 80 cm). Der er en 
ribstrikket løbegang til elastik og der strikkes med 
vendemasker til forhøjning bagpå. Benene strikkes 
uden indtagninger og afsluttes med en ribkant. 

BLUSE
Ryg
Slå 59 (63) 67 (71) m op.
Strik rib (vrangsiden): 1 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra * 
til * p ud.
Strik lige op i rib, til kanten måler 2 (2) 3 (3) cm. Slut 
med en vrangsidepind.
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NB. Første og sidste maske strikkes ret på retsiden 
og vrang på vrangsiden = kantmasker.
Fortsæt i glatstrik, til arb måler 26 (28) 30 (32) cm. 
Slut med en vrangpind. 

Venstre skulder: Strik 20 (22) 24 (26) m, vend og 
strik over disse masker.
Luk 3, 2, 1 m af mod nakken på hver 2. pind = 14 
(16) 18 (20) m til skulder. Luk af. 

Nakke: Sæt 19 (19) 19 (19) m på en maskeholder til 
nakke. 

Højre skulder: Sæt nyt garn til fra retsiden, luk 3, 2, 
1 m af i nakken på hver 2. pind = 14 (16) 18 (20) m 
til skulder. Strik 1 pind. Luk af. 

Halskant:  Strik op langs udskæringen - strik 8 m 
op langs de aflukkede m i hver side og strik 19 m fra 
maskeholderen = 35 m.
Strik 3 pind rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib.

Forstykke
Slå 63 (67) 71 (77) m op og strik rib som på ryggen. 
Slut med en vrangsidepind.
NB: Første og sidste maske strikkes ret på retsiden 
og vrang på vrangsiden = kantmasker.
På næste pind tages der ud (se forkortelser) og ind-
deles til snoninger (se forkortelser) således:
Størrelse 3 mdr. (8 snoninger i bredden)
1. p (retsiden): 1 r, 2 vr, 1 udt vr, 2 vr, 4 r, *4 vr, 2 r, 
1 udt r, 1 r*, gentag fra * til * yderligere 6 gange, 2 
vr, 1 udt vr, 2 vr, 1 r = 72 m.
2., 3. og 4. p: Strik som maskerne viser.
5. p (retsiden): 1 r, 5 vr, sno 4 m, *4 vr, sno 4 m*, 
gentag fra * til * yderligere 6 gange, 5 vr, 1 r.
Størrelse 6 mdr. (9 snoninger i bredden)
1. p (retsiden): 1 r, 1 vr, 1 udt vr, 2 vr, 1 r, 1 udt r, 2 
r, *4 vr, 2 r, 1 udt r, 1 r*, gentag fra * til * yderligere 
7 gange, 2 vr, 1 udt vr, 1 vr, 1 r = 78 m.
2., 3. og 4. p: Strik som maskerne viser.
5. p (retsiden): 1 r, *4 vr, sno 4 m*, gentag fra * til * 
yderligere 8 gange, 4 vr, 1 r.
Størrelse 9 mdr. (9 snoninger i bredden)
1. p (retsiden): 1 r, 1 vr, 1 udt vr, 2 vr, 1 udt vr, 2 vr, 
2 r, 1 udt r, 1 r, *4 vr, 2 r, 1 udt r, 1 r*, gentag fra * 
yderligere 7 gange, 2 vr, 1 udt vr, 2 vr, 1 udt vr, 1 vr, 
1 r = 84 m.
2., 3. og 4. p: Strik som maskerne viser.
5. p (retsiden): 1 r, 7 vr, sno 4 m, *4 vr, sno 4 m*, 
gentag fra * til * yderligere 7 gange, 7 vr, 1 r.
Størrelse 12 mdr. (10 snoninger i bredden)
1. p (retsiden): 1 r, 2 vr, 1 udt vr, 2 vr, 1 udt vr, 4 r, 
*4 vr, 2 r, 1 udt r, 1 r*, gentag fra * til * yderligere 8 
gange, 1 udt vr, 2 vr, 1 udt vr, 2 vr, 1 r = 90 m.
2., 3. og 4. p: Strik som maskerne viser.
5. p (retsiden): 1 r, 6 vr, sno 4 m, *4 vr, sno 4 m*, 
gentag fra * til * yderligere 8 gange, 6 vr, 1 r.

Alle størrelser
Strik som maskerne viser, og sno 4 m på hver 6. 

pind, til arb måler 21 (23) 25 (27) cm. Slut med en 
vrangsidepind.

Halsudskæring, venstre side: Strik 26 (28) 31 
(35) m, sæt de resterende m på en maskeholder til 
hals.
Vend, og fortsæt lige op over disse masker med sno-
ninger, idet der i halssiden lukkes for 2, 2, 1, 1 (2, 2, 
2, 1) 3, 2, 2, 1 (3, 3, 2, 1, 1) m på hver 2. pind = 20 
(21) 23 (25) m til skulder. 
Strik lige op til arb måler 27 (29) 31 (33) cm. Slut 
med en vrangsidepind.

Knaphul (retsiden): Strik 15 (14) 17 (16) m, luk 2 
m af, strik p ud. På næste p slås 2 nye m op over de 
aflukkede. Luk af, som maskerne viser, fra retsiden. 

Halsudskæring, højre side: Sæt 20 (22) 22 (20) m 
på en maskeholder.
Sæt garn til fra retsiden, og strik pinden ud.
Fortsæt lige op over disse masker med snoninger, idet 
der i halssiden lukkes af som i venstre side = 20 (21) 
23 (25) m til skulder. 
Strik lige op til arb måler 27 (29) 31 (33) cm. Slut 
med en vrangsidepind.

Knaphul (retsiden): Strik 3 (5) 4 (7) m, luk 2 m af, 
strik pinden ud. På næste p slås 2 nye m op over de 
aflukkede. Luk af, som maskerne viser, fra retsiden. 

Halskant
Strik m op fra retsiden langs udskæringen = ca. 53 
(55) 57 (59) m.
Næste pind (vrangsiden): 1 vr, 1 r, luk 2 m af, strik 
rib, til der er 4 m tilbage, luk 2 m af, 1 vr. På næste 
pind slås 2 nye m op over de aflukkede.
Strik 1 pind rib. Luk af i rib.

Ærmer                
Slå 37 (39) 41 (43) m op, og strik rib som på ryggen. 
Slut med en vrangsidepind.
NB. Første og sidste maske strikkes ret på retsiden 
og vrang på vrangsiden = kantmasker.
Fortsæt i glatstrik, og tag 1 m ud i hver side (inden 
for kantmasken) på den 1. pind. Derefter tages der 
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ud på hver 10. (10.) 12. (12.) pind, til der er 47 (49) 
51 (53) m. Strik lige op, til arb måler 17 (19) 21 (23) 
cm. Luk af. Strik et ærme magen til.

Montering
Læg forstykkets skulder 1 cm over ryggens, og hæft 
ved ærmesiden. Sy knapper på ryggens skulder og 
halskant. Sy ærmerne i, sy ærme- og sidesømmene 
sammen. 

BUKSER
Strikkes oppefra og ned.
Slå 120 (130) 140 (150) m op på strømpepinde, og 
strik rundt i rib, 1 r, 1 vr, til kanten måler 5 (5) 6 (6) 
cm. 
Sæt et mærke i hver side = 60 (65) 70 (75) m på 
hver side, og sæt et mærke midt bag.
Fortsæt rundt i glatstrik. Strik 2 omg.
Strik forhøjning således: 
1. og 2. p: Strik r til 5 (5) 6 (6) m efter mærket midt 
bag, vend med en vendemaske (se forkortelser), strik 
vr til 5 (5) 6 (6) m efter mærket midt bag, vend med 
en vendemaske.
3. og 4. p: Strik r til vendemasken, strik den r, strik 
5 (5) 6 (6) m r, vend med en vendemaske, strik vr 
til vendemasken, strik den vr, strik 5 (5) 6 (6) m vr, 
vend med en vendemaske.
Gentag 3. og 4. pind endnu 4 gange.
Strik lige op, til arb måler 21 (22) 24 (25) cm midt 
foran fra opslagskant. Slut omg ved en sidesøm.

Aflukning skridtsøm: *strik 27 (29) 31 (33) m, luk 
6 (7) 8 (9) m af, strik til sidesøm*, gentag fra * til * 
yderligere 1 gang = 54 (58) 62 (66) m til hvert ben.

Første ben: Strik rundt lige op, til benet måler 15 
(16) 17 (18) cm fra skridtsømmen. Tag på sidste omg 
8 m ind således:
Størrelse 3 mdr.: *4 r, 2 r sm*, gentag fra * til * 
yderligere 7 gange, 6 r = 46 m.
Størrelse (6) og 9 mdr.: *5 r, 2 r sm*, gentag fra * 
til * yderligere 7 gange, (2) 6 r = (50) 54 m.
Størrelse 12 mdr.: *6 r, 2 r sm*, gentag fra * til * 
yderligere 7 gange, 2 r = 58 m.
Ribkant (alle størrelser): Strik 2 cm rib, 1 r, 1 vr. 
Luk af i rib.

Andet ben: Strikkes som første ben.

Montering
Fold ribkanten i taljen halvt om på vrangen, og sy den 
fast, så der er et lille hul til elastikken. Sæt elastikken 
i.


