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Materialer
80 cm, 3 mm rundpinde
garn: 50 g/165 m (her er brugt Mayflower Merino Royal i khaki-grøn)
en 25 cm lynlås 
garnnål til sammensyning
evt. en knap

ret
vrang
2 ret sammen
løs(som ret), løs(som ret), ret
slå om
maske(r)

r
vr

2rsm
llr
so
m

0-6 mdr | 6mdr | 9 mdr

Størrelser
(nyfødt) [0 - 6 mdr] {6 mdr - 9 mdr}

Forkortelser

Strikkefasthed
10 x 10 cm = 31 masker x 42 rækker
Bemærk at størrelserne varierer meget fra barn til barn. Det er derfor ikke afgørende at du fuldstændig får denne strikkefasthed.
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BÆRESTYKKE
Sparkedragten strikkes oppefra og ned, med raglanudtagninger. Udtagningerne kan ses på det færdige resultat 

som en række huller fra kraven til ærmegabne. 

Start
slå (72)[82]{88} masker op.

Række 1
(15)[17]{18}r, so, 1r, so, placer markør

(6)[8]{9}r, so, 1r, so, placer markør
(26)[28]{30}r, so, 1r, so, placer markør

(6)[8]{9}r, so, 1r, so, placer markør
(15)[17]{18}r

(15)[17]{18}

(6)[8]{9}

(26)[28]{30}

(6)[8]{9}

(15)[17]{18}

Række 2
tag 1 m løs af med garnet foran arbejdet

r indtil næste markør, so, flyt markør,1r, so
r indtil næste markør, so, flyt markør,1r, so
r indtil næste markør, so, flyt markør,1r, so
r indtil næste markør, so, flyt markør,1r, so

r indtil sidste m, tag 1 m løs af med garnet foran arbejdet

Række 3
1vr, 1 m løs af med garnet foran arbejdet

1 vr indtil sidste 2 m, 1 m løs af med garnet foran arbejdet, 1 vr

Gentag række 2 og 3 (20)[23]{25} gange i det hele (Der vil være (20)[23]{26] huller på hver linje med udtag-
ninger. 

Vil du have en pænere krave, så strik 3 - 6 rækker 
rib (1r, 1vr) før maskemarkørerne sættes.

Rækken af huller skulle 
gerne måle nogenlunde 
(11,5)[13]{14} cm
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KROP
Række 1

tag 1 m løs af med garnet foran arbejdet
r indtil næste markør, træk alle (48)[56]{61}masker indtil den næste markør hen på en snor eller en anden 

rundpind, r indtil den næste markør, træk igen maskerne imellem disse to markører over på en snor eller rund-
pind, r indtil sidste  m, tag 1 m løs af med garnet foran arbejdet

Resultatet skal se nogenlunde således ud:,

Række 2
1vr, 1 m løs af med garnet foran arbejdet

vr indtil sidste 2 m, 1 m løs af med garnet foran arbejdet, 1 vr

Række 3

 1 m løs af med garnet foran arbejdet
1 r i hver m indtil sidste m, tag 1 m løs af med garnet foran arbejdet

Gentag række 2 og 3 indtil arbejdet måler 25 cm fra kraven (dette gælder alle størrelser)

Saml rækken til en runde, ved at strikke ret videre fra sidste m, fremfor at vende arbejdet. Runden består af 
(136)[154]{166} masker. Fortsæt med at strikke rundt indtil arbejdet måler (26)[30]{34} cm fra kraven.
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BUKSER
Benene arbejdes i magisk løkke, således kan de strikkes samtidigt.

Et ben er (68)[77]{83} masker, runden starter altid midt for på forsiden (hvor åbningen til lynlåsen er)
Sæt et garnnøgle mere til og strik ret over ét ben. Skift til det første garnnøgle igen og strik ret over det andet 

ben. Fortsæt med at skifte mellem de to garnnøgler for hvert ben.

Runde 1
llr, r over det første ben,

skift garnnøgle, r over det andet ben, 2r sm

Runde 2
r over begge ben, skift garnnøgle halvvejs

Runde 3
r over det første ben indtil sidste 2 m, 2r sm

skift garnnøgle, llr, r over det andet ben

Runde 4
r over begge ben, skift garnnøgle halvvejs

Gentag runde 1- 4 indtil arbejdet måler (33)[44]{50} cm

Stop med at tage ind ved 52 masker, hvis dette nås inden benene er lange nok.

Fortsæt med 2r 2vr indtil arbejdet måler (36)[47]{53} cm
Luk alle m af.

Alternativ

Alternativt kan du sætte 
halvdelen af maskerne af på 
snor eller en ny rundpind 
og herefter strikke benene 

hver for sig.
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ÆRMER
Ærmerne strikkes ved at samle de hvilende masker fra bærestykket op. 

Når alle masker er sat på en rundpind samles yderligere (4)[4]{3} masker op ved armhulen, for at lukke hullet. I 
alt vil der være (52)[60]{64} m på runden.

strik rundt i ret til ærmet måler (9)[11]{13} cm fra armhulen.

Fortsæt med 2r 2vr indtil ærmet måler (12)[14]{16} cm fra armhulen.
Luk alle m af.

Gentag på det andet ærme.
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LYNLÅS
Med en garnnål, trådet med det garn sparkedragten er strikket i, laves to rækker “masker” på følgende måde:

Gentag trin 2 og 3 indtil toppen af lynlåsen er nået. Skær garnet fra og sy enden ind. Gentag på den anden side 
af lynlåsen.

Sy lynlåsen til siderne på sparkedragten på følgende måde. Bemærk stingenes placering i den “rullende” kant, 
undlad at arbejde i de lange masker der udgør siden. Dette vil få kanten til at rulle let indover lynlåsen og 

derved gøre samlingen pænere.

Trin 1

Træk nålen igennem fra bagsiden af 
lynlåsen

Trin 2

Lav en løkke med garnet og stik 
nålen ned ved siden af det sted, 

den kom op.

Trin 3

Stik nålen op ½ cm længere 
fremme og træk den igennem 

løkken. Stram løkken let.

Trin 1

Stik igennem begge sider af det 
næste v på lynlåsen.

Trin 2

Stik ned i den næste maske på 
rullekanten.

Trin 3

Træk garnet ud imellem lynlåsen 
og kanten.
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Har du brug for mere hjælp?

på youtube-kanalen “Moster Johanne” kan du se videoer om at strikke, 
hækle, orkere og meget mere. Der er ligeledes videoer om dette specifik-

ke mønster.

På youtubekanalen er du fri til at stille alle de spørgsmål du har lyst. Vil du 
hellere skrive til mig privat, så brug e-mailen:

service@mosterjohanne.dk
 

Jeg er altid meget interesseret i at se jeres færdige resultater, samt i at 
hjælpe og guide så godt jeg kan, hvis I skulle være gået i stå. Har du fundet 
en fejl i mønsteret er du selvfølgelig også mere end velkommen til at gøre 

mig opmærksom på dette.

Hav en fantastisk dag : )


