
150

Godt rustet for en kald vinter med
en varm, god og myk kjørepose!
Mønsteret er inspirert av gamle
selbumønstre.

Garn: Freestyle fra Dale Garn, 350 g
offwhite 0020, 250 g grå nr. 007
Pinner: Rundpinne 40 og 60 cm,
og strømpepinner 3 1/2 mm og 5 mm
Strikkefasthet: 17 m glattstrikk
= 10 cm
Størrelse: Fra 6 måneder til 1 år
Plaggets mål:
Overvidde: 70 cm
Hel lengde: 63 cm
Ermelengde: 22 cm
Tilbehør: 6 knapper

Legg opp 132 m med bunnfargen
på rundpinne 5 mm. Strikk 5 omg
glattstrikk, gå deretter over til å
strikke etter diagrammet. Start ved
pilen nederst til høyre på diagrammet
(= midt foran), og strikk stjernemøn-
ster, gjenta stjernemønsterrapporten
omgangen ut. Etter at stjernemønste-
ret er ferdig, fortsettes mønsteret slik:
Start fra høyre i diagrammet og strikk
helt ut til venstre, gjenta kun bunn-
mønsterdelen (det grå markerte feltet)
rundt til du har 12 m igjen på omgan-
gen, strikk 1 stjernemønster (= 12 m).
Gjenta på samme måte oppover. Når
arbeidet måler 20 cm, målt nedenfra,
skal det felles 8 m midt foran og midt
bak (= hull til bilbelte eller sele). Legg
opp igjen samme maskeantall på
neste omgang, og fortsett i mønster.
Når arbeidet måler 27 cm, legges det
opp 4 m midt foran til åpning foran.
(Her skal det klippes opp senere.) De
4 m strikkes hele tiden i bunnfargen.
Når arbeidet måler 60 cm, går du over
til å strikke frem og tilbake (samtidig
som du fortsetter mønsteret). (Se
mønsterstrikking med to farger fra
vrangen, side 261 i Strikkeskolen.)
Fell samtidig til hals (på hver side) 5
m (inkludert 2 av de 4 m som ble lagt
opp), deretter 3, 3, 2, 2 m først på hver
pinne. Etter 2. felling felles det 20 m
midt bak på bakstykket, fell deretter

3 m i hver side av halsringningen bak
først på hver pinne. Strikk til lik lengde
som forstykket. Fell av de resterende
skuldermaskene.

Ermer: Legg opp 46 m på pinner
3 1/2 mm. Strikk 5 omg glattstrikk,
deretter 1 omg vr til brettekant. Etter
5 omg glattstrikk skiftes det til pinner
5 mm og kun bunnmønster. Øk deretter
1 m først og sist på omg med 2 cm
mellomrom til ermet måler 12 cm fra
brettekanten, avsluttes det med 5 omg
glattstrikk med vrangen ut i bunnfargen
til belegg.

Hette: Legg opp 64 m på 40 cm
pinne 3 1/2 mm og strikk brettekant
som på ermene. Skift til pinne 5 mm,
og øk til 72 m jevnt fordelt på omg før
du fortsetter med bunnfeltet (stjerner)
til hetten måler 25 cm. Før du strikker
sammen hetten, brettes den dobbelt
midt mellom 2 stjerner. Fordel mas-
kene på 2 pinner, og strikk sammen
fra vrangen (se side 262) = midt bak.

Kjørepose til baby
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Montering: Fest alle tråder. Sy to
maskinsømmer midt foran ned til der
de 4 m ble lagt opp. Klipp opp mellom
sømmene. Plukk opp 68 m til stolper
på p 3 1/2 mm (1 m inn på arbeidet
fra klippekanten) langs kanten på beg-
ge sider midt foran, og strikk 2 r og
2 vr (eller rillestrikk) til kanten er like
bred som det utklipte stykket foran.
Samtidig strikkes det 6 knapphull med
3 cm mellomrom over 2 m (se side
258) på den ene stolpen (høyre side
= jente). Legg knapphullstolpen over
den andre, og sy til helt nederst.

Sy skuldersømmene. Merk av hvor
store ermehullene skal være ved å
måle på ermene. Sy en maskinsøm
rundt etter merkingene. Klipp opp
mellom sømmene. Sy i ermene på
maskin langs beleggets innerkant.
Brett belegget over klippekanten og
sy det ned for hånd. Se Strikkeskolen
side 266. Brett inn og sy opp kanten
nederst på ermene.

Sy to sømmer på maskin mellom
to av stjernene på hetten. Sy fra opp-
leggskanten og rett over til enden av
sammenstrikkingen. Klipp opp. Brett
inn kanten langs hettens åpning og sy
den ned for hånd. Sy fast hetten langs
halsringningen. Dekk over sårkanten
med jevne knapphullssting sydd for
hånd.

Sy i knappene.
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1 stjernemønster
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