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I Norge har man tradition for at strikke et 
helt lille sæt tøj, til når man bringer sin lille 
nye baby hjem fra hospitalet. Jeg kan tydeligt 
huske, hvor meget jeg hyggede mig med at 
strikke til min kommende baby, da jeg gra-
vid, så jeg synes ideen med et hentesæt er 
ret skøn.
Dette er mit bud på et hentesæt, der kan 
strikkes til både piger og drenge – eller til 
babyen, hvis køn ingen endnu kender. 
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Materialer
Fv. A: 50 (50) 100 (100) 100 (150) g Anina fra Filco-
lana i farve 973 (Nougat (melange))
Fv. B: 50 (50) 50 (50) 100 (100) g Anina fra Filcolana 
i farve 101 (Natural White)
Fv. C: 50 (100) 100 (100) 150 (150) g Anina fra Fil-
colana i farve 1055 (Blue Violet)
Rundpind 3 mm, 40 cm lang
Strømpepinde, 3 mm 
Markører eller kontrastfarvet tråd
5 (5) 6 (6) 6 (7) små knapper til cardigan

Størrelser
lille tidligfødt/40 cl (stor tidligfødt/50 cl) nyfødt/56 cl 
(3 mdr/62 cl) 6 mdr/72 cl (1 år/80 cl)

Mål
Passer til brystvidde: 30 (34) 40 (43) 46 (49) cm
Hue
Passer til hovedomkreds: 30 (35) 40 (44) 48 (50) cm
Cardigan
Overvidde: 32 (36) 42 (45) 48 (51) cm
Ærmelængde: 11 (13) 14 (15,5) 17 (18) cm
Hel længde: 18 (20) 23 (25) 26 (28) cm
Bukser
Livvidde: 31 (34) 37 (39) 42 (45) cm
Benlængde: 12 (15) 19 (23) 27 (30) cm

Strikkefasthed
26 m og 40 p i glatstrikning på p 3 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).
LLR (indtagning): 2 ret løs af, flyt maskerne tilbage 
på venstre pind og strik dem ret sammen.
fm: flyt markøren over på højre pind.

Hestetømme
Brug enten 2 strømpepinde eller 1 rundpind. Slå 4 
m op. Strik de 4 m ret. *Vend ikke arbejdet, men 
skub maskerne hen i den anden ende af den pind, de 
sidder på, så garnet nu hænger i den “forkerte” side 
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af arbejdet. Før garnet bagom m på pinden og strik 
igen 4 r. Gentag fra * til *, til snoren har den ønskede 
længde. Bryd garnet, træk det igennem maskerne på 
p og hæft enderne.

Arbejdsgang
Huen strikkes nedefra og op. Efter retkanten strikkes 
resten af huen rundt. Øreflapperne formes med ven-
depinde og bindebåndene strikkes på til sidst.
Cardiganen strikkes nedefra og op. Kroppen strikkes 
frem og tilbage, og ud i ét til bærestykket. Ærmerne 
strikkes, herefter samles krop og ærmer og bære-
stykket strikkes ud i ét med raglanindtagninger. Til 
sidst strikkes forkanterne.
Bukserne strikkes oppefra og ned og rundt. Først 
strikkes kanten og “numsen” på bukserne. Herefter 
deles maskerne til de to bukseben som strikkes rundt 
på strømpepinde.

HUE
Slå 80 (88) 96 (104) 112 (116) m op med fv. A. Strik 
frem og tilbage i retstrik. 1. p = vrangsiden.
Strik 7 p.

*Strik vendepinde
1. vendepind: Strik 17 (19) 20 (21) 23 (24) r, vend.
2. vendepind: Slå garnet om højre p, strik 4 (4) 4 (6) 
6 (6) r, vend.
3. vendepind: Slå garnet om højre p, strik r til om-
slag, strik omslag r sammen med næste m, 1 r, vend.
4. vendepind: Strik som 3. vendepind.
Gentag 3. og 4. vendepind 1 (1) 1 (1) 2 (2) gang(e) 
mere.
5. vendepind: Slå garnet om højre p, strik r til om-
slag, strik omslag r sammen med næste m, vend.
6. vendepind: Strik som 5. vendepind.
Gentag 5. og 6. vendepind 4 (5) 6 (6) 6 (7) gange 
mere. Strik herefter r p ud.

Strik vendepinde magen til i den anden side ved at 
gentage fra *.

Strik 1 p r. 
Saml arbejdet og strik rundt. Sæt en markør ved 
omg’s begyndelse.
Strik en omg r.

Skift til fv. B og strik 5 omg r. Strik resten af huen i 
striber med 5 omg i skiftevis fv. A og fv. B.

Begynd indtagningerne, når der er strikket 4 (8) 12 
(16) 22 (26) omg i stribemønster. Skift til strøm-
pepinde, når maskerne ikke længere når rundt på 
rundpinden:
1. indtagningsomg: *6 r, 2 r sm*. Gentag fra * til * 
omg ud.
Strik 6 omg r.
2. indtagningsomg: *5 r, 2 r sm*. Gentag fra * til * 
omg ud.
Strik 5 omg r.

3. indtagningsomg: *4 r, 2 r sm*. Gentag fra * til * 
omg ud.
Strik 4 omg r.
4. indtagningsomg: *3 r, 2 r sm*. Gentag fra * til * 
omg ud.
Strik 3 omg r.
5. indtagningsomg: *2 r, 2 r sm*. Gentag fra * til * 
omg ud.
Strik 2 omg r.
6. indtagningsomg: *1 r, 2 r sm*. Gentag fra * til * 
omg ud.
Strik 1 omg r.
7. indtagningsomg: *2 r sm*. Gentag fra * til * omg 
ud.
8. indtagningsomg: *2 r sm*. Gentag fra * til * omg 
ud.

Bryd garnet og træk enden igennem de resterende m 
på p. Hæft ender.

Strik 4 m op langs kanten i midten af den ene øreklap 
med fv. A og en 3 mm rundpind eller strømpepind. 
Strik en 13 (14) 15 (16) 17 (18) cm lang hestetømme 
som forklaret ovenfor. Gentag for den anden øreklap.

Hæft alle ender.

CARDIGAN
Slå 89 (99) 109 (119) 129 (139) m op med fv. C på 
en 3 mm rundpind. Strik frem og tilbage.
Strik 9 p retstrik (ret på alle pinde). Første p er fra 
vrangsiden.

Mønster
1. p (retsiden): Strik alle m r.
2. p: 1 r, strik vr til sidste m, 1 r.
3. p: 2 r, *1 vr, 1 r*. Gentag fra * til *. Slut med 1 vr, 
2 r.
4. p: 2 r, *1 vr, 1 r*. Gentag fra * til *. Slut med 1 vr, 
2 r.
5. p: Strik alle m r.
6. p: 1 r, strik vr til sidste m, 1 r.
7. p: 1 r, *1 vr, 1 r*. Gentag fra * til *.
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8. p: 1 r, *1 vr, 1 r*. Gentag fra * til *.
Gentag disse 8 p, til kroppen måler ca. 11 (12) 14 
(15) 16 (17) cm. Slut på 1. mønsterp.

Luk af til ærmegab på næste p (vrangsiden): 1 r, 19 
(21) 23 (25) 27 (31) vr, luk 3 (3) 3 (5) 5 (5) m af, 
strik vr til der er 43 (49) 55 (57) 63 (65) m efter af-
lukningen, luk 3 (3) 3 (5) 5 (5) m af, 19 (21) 23 (25) 
27 (31) vr, 1 r.
Lad kroppens m hvile på pinden, mens ærmerne 
strikkes.

Ærmer
Slå 31 (33) 35 (39) 43 (47) m op på 3 mm rundpind. 
Strik frem og tilbage.
Strik 9 p retstrik (ret på alle pinde). 1. p = vrangsi-
den.
Fortsæt i mønster som på kroppen. Når der er strik-
ket 4 p i mønster, strikkes første sæt udtagninger.
Udtagningspind (retsiden): 1 r, 1 udt, strik r til sidste 
m, 1 udt, 1 r.
Tag ud på hver 12. p i alt 2 (3) 4 (4) 4 (4) gange. 
Strik de nye m i mønster. Der er nu 35 (39) 43 (47) 
51 (55) m på p.
Fortsæt lige op i mønster, til ærmet måler 11 (13) 14 
(16) 17 (19) cm. Slut med 4. mønsterp.
Luk 2 (2) 2 (3) 3 (3) m af i begyndelsen af de næste 
2 p. Der er nu 31 (35) 39 (41) 45 (49) m på p.

Bærestykke
Saml krop og ærmer på rundpinden ved at sætte ær-
merne ind hvor der er lukket m af til ærmegab i hver 
side. Sæt markører de 4 steder hvor krop og ærmer 
mødes. 
Der er nu 145 (163) 181 (191) 209 (225) m på p.
Strik bærestykke med indtagninger ved hver raglan-
markør sådan:
1. p (retsiden): 2 r, *strik [1 vr, 1 r] til de sidste 3 m 
før markøren, LLR, 1 r, fm, 1 r, 2 r sm*. Gentag fra * 
til * 3 gange mere. Strik [1 vr, 1 r] til de sidste 3 m 
på p, 1 vr, 2 r.
2. p: 2 r, *strik [1 vr, 1 r] til 1 m før markøren, 1 vr, 
fm*. Gentag fra * til * de sidste 3 m, 1 vr, 2 r.
3. p: *Strik r til 3 m før markøren, LLR, 1 r, fm, 1 r, 2 
r sm*. Gentag fra * til * 3 gange mere, strik r p ud.
4. p: 1 r, strik vr til sidste m, 1 r.
5. p: *Strik [1 r, 1 vr] til 4 m før markøren, 1 r, 2 vr 
sm, 1 r, fm, 1 r, 2 vr sm*. Gentag fra * til * 3 gange 
mere. Strik [1 r, 1 vr]  p ud.
6. p: *Strik [1 r, 1 vr] til 1 m før markøren, 1 vr, fm, 
1 vr. Gentag fra * til * 3 gange mere. Strik [1 vr, 1 r] 
til der er 1 m tilbage på p, 1 r.
7. p: Som 3. p.
8. p: Som 4. p.
Strik 1.-8. p yderligere 1 (2) 2 (3) 3 (4) gange. Strik 
herefter 1.-6. p (1. p) 1.-6. p (-) 1.-3. p (-) igen.
Der er nu 57 (59) 61 (63) 65 (65) m på p.
Fjern alle markører og strik 6 (5) 6 (6) 5 (6) p ret.
Næste p (retsiden): Strik r og tag samtidig 5 m ind 
jævnt fordelt over p.
Strik 2 p r. Luk af i r fra vrangsiden.

Forkanter
Traditionelt sidder knapperne i venstre side på pigetøj 
og i højre side på drengetøj. Derfor er knaphulskan-
terne nedenfor skrevet, så det er op til dig, i hvilken 
side du vælger at strikke knaphuller.
Knaphulskanten strikkes langs højre forkant, hvis 
cardiganen er til en pige og langs venstre forkant hvis 
cardiganen er til en dreng.

Knapkant
Strik 44 (48) 56 (62) 64 (68) m op langs venstre 
forkant med en 3 mm rundp.
Strik 8 p r.
Luk r af fra vrangsiden.

Knaphulskant
Strik 44 (48) 56 (62) 64 (68) m op langs højre for-
kant med en 3 mm rundp.
Strik 3 p r.
Næste p (retsiden): Strik 1 (1) 3 (3) 1 (3) r, slå om, 
2 r sm, *8 (9) 8 (9) 10 (8) r, slå om, 2 r sm*. Gentag 
fra * til * 3 (3) 4 (4) 4 (5) gange. Slut med 1 (1) 1 
(2) 1 (3) r.
Strik 4 p r.
Luk af i r fra vrangsiden.

Montering
Hæft ender. Sy ærmesømmene og sy hullerne under 
ærmerne. Sy knapperne i knapkanten.

BUKSER
Slå 80 (88) 96 (102) 110 (118) m op med fv. A på 
en 3 mm rundpind. Sæt en markør ved omg’s begyn-
delse, og strik rundt.
1. omg: Strik alle m vr.
2. omg: Strik alle m r.
Strik 1. og 2. omg i alt tre gange. Strik 1. omg 1 
gang mere.
Næste omg: Strik 3 (3) 3 (1) 3 (4) r, slå om, 2 r sm, 
*6 (7) 6 (7) 6 (8) r, slå om, 2 r sm*. Gentag fra * til 
* til de sidste 3 (2) 3 (2) 2 (4) m, strik 3 (2) 3 (2) 2 
(4) r. 
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Strik 1. og 2. omg 4 gange mere.

Næste omg: 
Str. Lille tidligfødt, nyfødt og 6 mdr: *8 r, 1 udt*. 
Gentag fra * til * omg rundt.
Str. Stor tidligfødt og 1 år: 4 r, 1 udt, *8 r, 1 udt*. 
Gentag fra * til *, til der er 4 m tilbage på p, 4 r, 1 
udt.
Str. 3 mdr: 3 r, 1 udt, *8 r, 1 udt*. Gentag fra * til *, 
til der er 3 m tilbage på p, 3 r, 1 udt.

Der er nu 90 (100) 108 (116) 126 (136) m på p.
Skift til fv. B og strik 5 omg r. Strik bukserne i striber 
med 5 omg i skiftevis fv. A og fv. B.
Strik lige op i striber, til der er strikket 5 (6) 7 (8) 9 
(9) hele striber og 4 omgange af næste stribe.

Luk m af til skridt: Luk 2 (2) 3 (3) 4 (5) m af, strik r 
til der er 41 (46) 48 (52) 55 (58) m efter de afluk-
kede m, luk 4 (4) 6 (6) 8 (10) m af, strik r til der er 
41 (46) 48 (52) 55 (58) m efter de aflukkede m, luk 
2 (2) 3 (3) 4 (5) m af.
Bryd begge garner. 
Strik med næste stribes farve de 41 (46) 48 (52) 55 
(58) m fra det ene bukseben over på strømpepinde. 
Lad det andet buksebens m hvile på rundpinden.

Saml omg på strømpepindene, sæt en markør ved 
omg’s begyndelse og strik rundt. Forsæt i striber med 
5 omg i hver fv.
Tag ind, når der er strikket 6 omg.
Indtagningsomgang: 1 r, 2 r sm, strik r til der er 3 m 
tilbage på omg, LLR, 1 r.
Tag ind på hver 12. (14.) 16. (16.) 18. (18.) omg i alt 
2 (2) 2 (3) 3 (4) gange. 
Der er nu 37 (42) 44 (46) 49 (50) m på p. Fortsæt 
lige op i striber, til der er strikket 10 (11) 14 (17) 20 
(24) striber på benet - dvs. 15 (17) 21 (25) 29 (33) 
striber i alt (ikke iberegnet den retstrikkede kant).
Bryd fv. B og strik buksebenet færdig med fv. A.
Strik 1 omg r.
Næste omg: Strik 1 (2) 4 (2) 1 (2) r, *2 r sm, 2 r*. 
Gentag fra * til * omg rundt.
Der er nu 28 (32) 34 (35) 37 (38) m på p.

Retkant
1. omg: Strik alle m vr.
2. omg: Strik alle m r.
Strik 1. og 2. omg 4 gange i alt. Luk alle m af i vr.

Strik det andet bukseben på samme måde.
Sy skridtsømmen sammen.

Bindebånd
Strik en 48 (52) 56 (62) 66 (70) cm lang hestetømme 
(se øverst i opskriften).
Vend bukserne så farveskiftet ved omg’s begyndelse 
befinder sig midt bag. Træk hestetømmen igennem 
øjerne i taljen. 
Hæft alle ender.


