
Opskrift 3505-2              Barnetrøje i Novara 

Størrelser:                            2 (4) 6 (8)  år 

Overvidde:  60 (62) 68 (73) cm 
 
Ærmelængde: 22 (24) 28 (32) cm 
 
Længde (ca.): 36 (38) 42 (46) cm 
 
Garn:                             Novara (40 % cotton, 20 % akryl, 40 % mikrofiber, 50 g = 150 m)                 
                                       fra Cewec 
 
Garnmængde:              4       (4)       5      (6)     ngl. fv 03 
 
Tilbehør:                        Knapper 
 
Pinde:                             Rundpinde nr. 3,5 og nr. 4, strømpepinde nr. 4 til ærmerne 
 
Strikkefasthed: 21 m og 28 p i glatstrik = 10 X 10 cm 
 
OBS: Top/down, modellen strikkes oppefra og ned, frem og tilbage på rundpind 
Udtagning: Tag tråden op mellem 2 masker og strik den dr ret 
 

Hulsnoning over 5 masker: 
Pind 1: 1 vr, 1 ret løs af, 2 ret, løs over, 1 vr 
Pind 2: 1 ret, 1 vrang, slå om, 1 vrang, 1 ret 
Pind 3: 1 vr, 3 ret, 1 vr 
Pind 4: 1 ret, 3 vr, 1 ret 
Gentag pind 1-4. 
 
Knaphul: 
Strik 2 m, luk 2 masker af og strik 2 masker op på næste pind over de aflukkede masker. Der laves 
knaphuller med ca. 6,5 cm afstand.  
 
Bærestykke: 
Slå 82 masker op til alle størrelser på pind nr. 3,5. De yderste 4 masker i hver side strikkes ret hele 
arbejdet igennem og er knaphulskanten. 
Strik 6 pinde ret, 1. pind er retsiden. Obs: På 4. pind (vr-siden) strikkes første knaphul som 
beskrevet ovenfor. På 6. pind (vr-siden) inddeles til raglan. Lav et omslag efter 16. 29. 53. og 66. m, 
disse masker er nu midtermasker i hulsnoninger og svarer til 2. pind i snoningsmønsteret. 
Skift til pind nr. 4 og strik glat, de yderste 4 masker strikkes dog fortsat ret-riller til kanter. Tag ud 
til raglan på hver 2. pind på hver side af snoningerne 18 (19) 22 (24) gange.  
Del arbejdet. Ærmemaskerne sættes på wire eller hjælpepind. 



Der fortsættes over kroppens masker, og snoningerne fortsættes i begge sider med 2 vrang 
imellem.  
Strik ca. 22 (24) 26 (30) cm, slut med 4. p i snoningen. Skift til retriller og tag på første pind ind ved 
at strikke hver 7. og 8. maske sammen på hele pinden. Luk af i ret fra vrangsiden på 6. p. 
 
Ærmer: 
Sæt maskerne på strømpepinde nr. 4, strik rundt i glat og tag på 1. omgang 1 maske ud i hver af de 
to vrangmasker midt under ærmet. Sæt en mærketråd mellem disse to nye masker ved omgs 
begyndelse. 
Strik ca. 3 (4) 5 (8) cm og begynd derefter indtagning på hver side af mærketråden: Strik 1 m, strik 
2 m r sm, strik til 3 m før mærketråden, strik 2 m dr r sm, 1 r. Tag ind på hver 8. omgang, indtil der 
er 41 (41) 45 (45) masker tilbage. Når ærmet måler 23 (25) 29 (33) eller ønsket længde, strikkes 
retriller (skiftevis en omg r og en omg vrang), samtidig med der tages ind på første omgang ved at 
strikke hver 7. og 8. maske sammen på hele omg. Luk af fra retsiden i vrang på 6. omgang. 
 
Montering: Sy sammen under ærmerne. Sy knapper i. Hæft ender. 
 
Design: Irene Bendt 


