Carline - en oldemortrøje med rundt bærestykke og hue
Design: Hanne Pjedsted
En rigtig kær og klassisk ”oldemor-babytrøje”,
strikket i ret i ét stykke ved hjælp af
vendepinde. Det er let, når man har fanget
”systemet”.
Huen følger samme strikkemåde.
Knaphullerne er anbragt i trøjens venstre
forstykke, da det er lettere for os med højre
hånd at knappe ”den vej”… uanset at det er
”drenge-knaphulsside”.
Små silkebånd gør trøje og hue særligt yndige
og feminine - og de kan jo undlades til
1. udgave - december 2011, © Filcolana A/S
Materialer
100 (150) 150 g New Zealand Lammeuld fra
Filcolana, farve 117
Jumperpinde 3 mm
4 små knapper og ca. 2 m smalt silkebånd til håndled
og halskant samt til hue.
Størrelse
3 (5) 8 måneder
Mål
Overvidde: 46 (50) 54 cm
Hel længde fra nakken: 24 (26) 28 cm
Strikkefasthed
26 m og 54 p i retstrik måler 10 x 10 cm
Arbejdsgang
Modellen strikkes fra midt for ved højre forkant og
rundt hjælp af vendepinde og slutter ved venstre
forkant med knaphuller. Ærmer er strikket med
undervejs, så der er blot ærmesømmene at sy
sammen bagefter.
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Særlige forkortelser og teknikker
”Vend.” Det betyder at arbejdes vendes ”midt i
maskerækken” og der strikkes tilbage, idet første
maske efter vendingen tages ret løs af.
Lænkekant: De 2 første mr på alle pinde tages vrang
løs af med garnet foran m til lænkekant. (De 2 sidste
m strikkes ret på alle pinde)
Babytrøje:
Slå 65 (70) 75 m op til højre forstykke og strik r over
alle masker med 2 masker lænkekant i begge sider.
Første pind er en retsidepind. Fortsæt nu således: 2.
p: Strik r over alle m, vend og strik r tilbage (med
lænkekant i begge sider). 4. p: Strik 60 (65) 70 r,
vend og strik r tilbage.
6. p: Strik 53 (57) 61 r, vend og strik r tilbage.
8. p: Strik 40 (44) 48 r, vend og strik r tilbage.
Gentag disse 8 p arbejdet igennem.
Når højre forstykke måler 14 (15) 16 cm, sættes de
nederste 37 (41) 45 m på hjælpetråd. Slå nu 32 (37)
43 m op til højre ærme og strik vendepinde som på
forstykket. Strik lænkekant over ærmets 2 yderste
masker og strik vendepinde på ærmet
for at skabe manchet således:
De yderste 5 m på ærmet strikkes kun med hver
anden gang, - dvs., at der strikkes 2 p over alle
ærmets m og 2 p, hvor der vendes før de nederste 5
m på ærmet. Dette gentages på hele ærmet, samtidig
med at der strikkes vendinger i halssiden som før (=
de 8 p). Når ærmet måler 8 (9) 10 cm, målt øverst
ved halsen, lukkes for alle ærmets m. (Alternativt
strikkes ærmets m sammen ved hjælp af en ekstra
pind)
Strik igen over de m fra forstykket, som var sat på
hjælpetråd (= 65 (70) 75 m)
Strik nu ryggen til den måler 23 (25) 27 cm.
Sæt igen de nederste 37 (41) 45 m på hjælpetråd, og
slå 32 (37) 43 m op til venstre ærme. Strik ærmet
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som højre ærme, og strik derefter venstre
forstykke som højre, indtil der mangler 4 p.
Strik nu knaphuller fra halssiden således: 2 m
lænkekant, 2 r, *2 r sm., 2 omslag, 2 dr r sm, 8 (9)
10 r.* Gentag fra * til * i alt 3 gange.
På næste p strikkes de 2 omslag som 1 r, 1 dr r. Strik
2 p r over alle m og luk derefter af.
Montering
Hæft ender og sy evt. ærmesømmene sammen med
maskesting fra retten, hvis de ikke er strikket
sammen undervejs.
Sy små knapper i højre forstykke ud for knaphullerne.
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.
Træk små silkebånd gennem ”vende-hullerne” nederst
på ærmerne og i halsen. Klip enderne på
båndet skrå, så de ikke trævler.
Hue:
Slå 40 (45) 50 m op og strik 1 p ret med lænkekant
over de 2 yderste m i begge sider(1.p = vrangsiden)
Fortsæt nu i ret således fra retsiden:
2. p: Strik 35(40) 45 r. Vend og strik r tilbage.
4. p: Strik 30 (35) 40 r. Vend og strik r tilbage.
6. p: Strik 23 (28) 33 r. Vend og strik r tilbage.
8. p: Strik r over alle mr. Vend og strik r tilbage.
Gentag disse 8 p, til arbejdet på det bredeste sted
måler 39 (42) 46 cm eller ønsket størrelse til
hovedomkreds. Luk af fra retsiden. Bryd garnet og
træk det gennem den øverste lænkekants m. Stram
sammen i toppen af huen, så der opstår en ”cirkel”
med et lille rundt hul.
Montering
Sy huen sammen (i siden, så babyen ikke ligger på
sømmen). Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre
liggende. Træk silkebånd gennem den nederste
venderækkes små huller. Sy en knap i hvor båndene
mødes og bind sløjfen om knappen.
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