Bertram

- et lille sødt babysæt

Design: Hanne Pjedsted
Bertram er et fint lille babysæt, strikket i
vores bløde Merci. Netop blandingen af uld og
bomuld er helt eminent til de allermindste.
Der er rig mulighed for at lege med farverne,
også selvom der måske skal strikkes et helt
farveneutralt sæt til den lille ny.
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Materialer
Merci fra Filcolana i 3 farver:
Fv. A: 100 g i fv. 602 (Fern)
Fv. B: 100 g i fv. 610 (Gingerbread)
Fv. C: 50 g i fv. 1390 (Salvia)
- bukserne strikkes i fv. B. Hvis bukserne strikkes i fv.
A bruges 150 g af denne og 50 af fv. B
Rundpinde 2,5 mm og 3 mm
6 (6) 7 små knapper
Størrelser
3 mdr (6 mdr) 9-12 mdr
Mål
Cardigan overvidde: 50 (54) 58 cm
Strikkefasthed
28 m i glatstrik på p 3 mm = 10 cm
Stribemønster
1.p (retsiden): Strik ret med fv. B.
2.p (vrangsiden): Strik vrang med fv. B.
3.p: Strik ret med fv. C.
4.p: Strik vrang med fv. C.
5.p: Strik ret med fv. A.
6.p: Strik ret med fv. A.
Gentag disse 6 pinde.
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Særlige forkortelser
O-indt (overtræksindtagning): Tag 1 r løst af, 1 r,
træk den løse m over den netop strikkede.
Særlige teknikker
Kantmasker ved sømme: Den første m på alle pinde
tages ret løs af med garnet bag arbejdet, og den sidste m strikkes ret på alle pinde.
CARDIGAN
Krop
Slå 146 (158) 170 m op på p 2,5 mm med fv. A og
strik r frem og tilbage.
De yderste 2 kantmasker tages vr løs af med garnet
forarn arb og strikkes r i slutningen af pinden (både
på ret og vrangsiden af arbejdet), så der dannes en
lænkekant med to masker.
Marker sidesømmene, idet m fordeles således:
6 m (knaplukning), 32 (35) 38 m (højre forstykke),
sæt markering, 70 (76) 82 m (ryggen), sæt markering, 32 (35) 38 m (venstre forstykke), 6 m (knaplukning).
Knaphul
Når der er strikket 4 pinde ret strikkes et knaphul i
højre knapkant således: Tag 2 kantm vr løs af, 2 r
sm, slå om pinden to gange, 1 o-indt. På den næste
pind strikkes de to omslag som 1 r og 1 drejet r.
Efter i alt 8 pinde r sættes knapkantens 6 m på en
tråd (i begge sider af arbejdet).
Skift til p 3 mm og strik videre i stribemønster.
Strik lige op til arbejdet måler 14 (16) 18 cm.
Luk nu af til ærmegab således: Strik til 3 m før markering, luk 6 m af, strik til 3 m før næste markering,
luk 6 m af, strik pinden hen.
Lad kroppen hvile mens ærmerne strikkes.
Ærmer
Slå 36 (40) 44 m op på p 2,5 mm med fv. A og strik
8 pinde r. Den yderste maske i hver side strikkes som
en kantmaske til sømmerum.
Skift til p 3 mm og strik videre i stribemønster som
på kroppen. Tag samtidig 1 m ud efter første og før
sidste m på hver 4. pind i alt 9 (11) 13 gange = 54
(62) 70 m.
Fortsæt lige op i mønster til ærmet måler ca. 14 (16)
18 cm.
Sørg for at stribemønsteret sluttes samme sted som
på kroppen.
Luk for 3 m i begyndelsen af slutningen af den næste
p.
Strik det andet ærme på samme måde.
Bærestykke
Sæt nu ærmernes m ind ved ærmegabets aflukkede
m på kroppen og sæt markeringer de 4 stedet for
krop og ærmer mødes = 230 (258) 286 m.
Strik nu frem og tilbage over alle m i stribemønster
idet der samtidig tages ind til raglan på alle p fra
retsiden således:
*Strik til 3 m før markering, 1 o-indt, 2 r (1 m fra
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forstykket, 1 m fra ærmet), 2 r sm*, gentag fra * til *
yderligere 3 gange, strik pinden hen.
Fortsæt med indtagninger ved de 4 raglansømme til
der er taget ind i alt 19 (21) 23 gange = 78 (90) 102
m.
Strik nu trøjen højere i nakken således mens der
forstsat strikkes i stribemønster således: Strik fra retsiden af arbejdet til den sidste raglansøm (tag ind til
raglan som på de øvrige retsidepinde). Vend arbejdet
vend markeringen og strik tilbage på vrangsidepinden til den første markering (den først m tages vr løs
af efter vendingen). Vend igen med markeringen og
strik tilbage, men slut 3 m før forrige vending. Vend
og strik tilbage, slut igen 3 m før forrige vending.
Vend således hen over ærmernes resterende masker i
alt 3 gange i hver side. Bryd garnet og lad maskerne
hvile på pinden mens der strikkes forkanter.
Forkanter
Forkant med knapper: Strik m op langs venstre forkant med p 2,5 mm og fv. A. Begynd med halskanten
og slut ved de 6 forkantsmasker på tråden, og strik
en m op i hver lænkem langs kanten. Sæt de 6 m fra
tråden tilbage på p 2,5 mm og strik r over disse. Strik
nu frem og tilbage i ret over forkantens 6 m, idet den
sidste m på hver p fra vrangsiden strikkes sammen
med en af m der blev strikket op langs forkanten (så
der hele tiden er 6 m i knaphulskanten). Fortsæt på
denne måde til alle m er ”forsvundet”. Sæt de 6 m i
hvil på en tråd og den anden kant strikkes.
Marker placeringen af 4 (4) 5 knapper jævnt fordelt
langs venstre forkant.
Forkant med knaphuller: Strik m op langs højre forkant med p 2,5 mm og fv. A. Begynd ved de 6 forkantsmasker på tråden og slut ved m på pinden. Bryd
garnet.
Sæt nu forkantens 6 m på p og strik r frem og tilbage
over disse, idet den sidste m på hver p fra retsiden
strikkes sammen med en m fra de opstrikkede m
langs forkanten.
Strik knaphuller som i starten af kroppen overfor de 5
(5) 6 knap-markeringer.
Halskant: Strik nu med knapkantens farve over alle m
rundt i halsen, ved første at strikke r over højre forkants 6 m, derefter over de hvilende m fra bærestykket og til sidste over de 6 m fra venstre forkant.
NB: Ved hver vending tages en lænke op som strikkes
sammen med den følgende m for at undgå små huller
ved vendingerne og udjævne ”højdeforskellen”. Når
man strikker denne ekstra maske sammen med den
følgende maske lukkes ”hullet”.
Strik i alt 8 pinde r med det sidste knaphul i den ene
knapkant og luk af uden at stramme aflukningskanten.
Montering
Hæft ender. Sy sømmene på ærmernes indersider
med madrasting fra retten. Sy knapper i ved markeringerne.

Filcolana

Bertram

Side 3

Damp ganske let eller skyl arbejde op med lidt uldvaskemiddel.
BUKSER
Bukseben
Slå 48 (52) 56 m op med fv. B på pinde 2,5 mm.
Strik 12 pinde r.
Skift til p 3 mm (en rundpind på max 60 cm) idet
der på første retsidepind tages 1 m ud for hver 3. m
således: 1 kantm (til sømmerum), strik 1 ret, strik
nu en m op i lænken mellem lige inden den næste m.
Gentag denne udtagning efter 2 ret masker.
Strik lige op over benets m idet der tages e1 m ud i
hver side for hver 6. pind inden for kantmasken.
Når benet måler 18 (20) 22 cm (eller ønsket benlængde) lukkes for 5 m i hver side til skridtet. Lad
maskerne hvile og strik det andet ben på samme
måde.
Buksernes øverste stykke
Sæt m på lille rundp 3 mm og strik rundt over alle m.
Marker midt for og midt bag og tag ind på følgende
måde: strik til tre m før midt for, 1 o-indt, 2 r, 2 r sm.
Gentag denne indtagning midt bag og fortæt med at
strikke rundt, idet der tages ind midt for og midt bag
på denne måde på hver 2. omg i alt 5 gange og derefter på hver 4. omg i alt 6 (6) 7 gange.
Når skridtsømmen måler 17 (19) 21 cm strikkes bukserne højere bagtil således: Markér begge ”sidesømme” midt mellem midt for og midt bag. Strik r over m
midt bag til venstre ”sidesøm”, vend arbejdet og tag
første m vr løs af, strik vr til den anden ”sidesøm” og
vend igen (tag første m vr løs af) og strik ret til 8 (8)
9 m før forrige vending. Vend og strik vrang tilbage
til 8 (8) 9 m før forrige vending på vrangsiden. Vend
således til der er vendt 3 gange i hver side.
Bryd garnet og start igen fra den ene sidesøm og strik
nu rib (1 r, 1 vr) idet der ved hver vending tages en
lænke op som strikkes sammen med den følgende
maske ved vendingen for at undgå små huller ved
vendingerne. Strik i alt 10 pinde rib. Luk af i rib uden
at stramme garnet.
Hæft ender. Sy sømmene på benenes indersider med
madrasting fra retten og sy evt. en elastik fast med
heksesting på bagsiden af ribkanten for oven på bukserne.
Damp arbejdet let eller skyl arbejde op med lidt uldvaskemiddel.
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