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PIHLROS

CP14-04
LUBABY BODY
DESIGN
Camilla Pihl BABY PIHL Collection
by House of Yarn
GARN
PIHLROS 50 % alpakka, 50 % peruansk
highland-ull, 100 gram = ca 80 meter
STØRRELSER
0-3 (6-9) 12 mnd
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 44 (50) 54 cm
Lengde fra ermehull til sammenføyning
ved hofte ca 16 (19) 21 cm
Ermelengde ca 16 (18) 20 cm
GARNFORBRUK
2 (2) 3 nøster
FARGE
Hvit 902
PINNEFORSLAG
Stor rundp nr 12
TILBEHØR
8 (8) 9 knapper
STRIKKEFASTHET
10 m glattstrikk på p nr 12 = 10 cm
12 p glattstrikk på p 12 = 10 cm

Sjekk
strikkefastheten ved å strikke
en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm,
har du flere m enn oppgitt, skift til
tykkere p. Har du færre m, skift
til tynnere p.
FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg
som passer.
2. Sammenlign målene
med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra
overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer
kan du strikke lenger eller
kortere ved behov.
FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske,
p = pinne

Plagget strikkes ovenfra og ned.
I-CORD KANT (av 3 m):
1. p: (= vrangen) Ta 1. m r løs av med tråden på rettsiden av arbeidet, 1 r, ta neste m vr løs
av med tråden på vrangsiden av arbeidet, strikk til det gjenstår 3 m på p. Ta neste m vr løs
av med tråden på vrangsiden av arbeidet, 1 r, 1 vr.
2. p: (= retten) Ta 1. m r løs av med tråden på vrangsiden av arbeidet, ta neste m vr løs av
med tråden på rettsiden av arbeidet, 1 r, strikk til det gjenstår 3 m på p. Strikk 1 r, ta neste
m vr løs av med tråden på rettsiden av arbeidet, 1 vr.
BÆRESTYKKET
Legg opp 26 (28) 32 m på p nr 12 og strikk 1 p r, 1 p vr fram og tilbake innenfor en i-cord
kant (3 m) i hver side (1. p = vrangen).
Del inn til ermer og for- og bakstykke ved å sette merke rundt 1 m med 5 (6) 7 m til hvert
forstykke, 4 m til hvert erme og 4 (4) 6 m til bakstykket = 4 merke-m.
Fortsett med i-cord kanten i hver side og strikk videre i glattstrikk. Samtidig, på 2. p
(= retten), økes det til raglan ved å strikke til hver merke-m, øk 1 h, ta merke-m løs av, øk 1 v.
Gjenta raglanøkningene på hver 2. p i alt 5 (6) 6 ganger = 66 (76) 80 m.
Strikk 1 (1) 2 p glattstrikk.
Del arbeidet ved hver merke-m med 11 (13) 14 m til hvert forstykke, 14 (16) 16 m til hvert
erme og 16 (18) 20 m til bakstykket.
ERMENE
Legg opp 2 m på p nr 12, sett m fra det ene ermet inn på p og legg opp 2 m i slutten av p
= 18 (20) 20 m. Strikk glattstrikk fram og tilbake.
Når ermet måler 5 (6) 7 cm, felles 1 m i begynnelsen av neste p fra retten = 17 (19) 19 m.
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Når arbeidet måler 10 (12) 13 cm, felles 1 m i slutten av neste p fra retten = 16 (18) 18 m.
Strikk til ermet måler ca 14 (16) 18 (22) 24 cm. Slutt med en p fra vrangen. Strikk 1 p vr, 1 p r.
Fell av med r fra retten.
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FOR- OG BAKSTYKKET
Sett m fra for- og bakstykket inn på p nr 12, samtidig som det strikkes opp 4 m under
hvert erme = 46 (52) 56 m.
Strikk glattstrikk fram og tilbake som før, innenfor i-cord kanten i hver side.
Strikk til arbeidet måler ca 15 (18) 20 cm fra ermehullet, og avslutt med en p fra retten.
Strikk neste p slik (= vrangen): 13 (14) 15 r, 20 (24) 26 vr, 13 (14) 15 r.
Strikk neste p slik: Fell av 13 (14) 15 m, strikk 20 (24) 26 m glattstrikk, fell av 13 (14) 15 m.
Strikk glattstrikk videre over de resterende m, og fell 1 m i begynnelsen av hver p i alt 5 (6)
7 ganger i hver side = 10 (12) 12 m. Strikk 1 (2) 3 p glattstrikk.
På neste p økes 1 m i begynnelsen av p. Gjenta økningene i begynnelsen av hver p i alt
5 (6) 7 ganger i hver side = 20 (24) 26 m. Strikk 5 (6) 7 cm glattstrikk. Avslutt med 1 p r fra
vrangen.
Fell av med r fra retten.
MONTERING
Sy sammen under ermene. Sy ermesømmene kant i kant med madrassting.
Sy 4 (4) 5 knapper jevnt fordelt på langs venstre forkant (jente)/høyre forkant (gutt), med
det første rett nedenfor halskanten. Sy 4 (4) 5 knapphull tilsvarende knappene langs
høyre forkant (jente)/ venstre forkant (gutt). Sy 1 knapp i hver side på linje med den nest
nederste knappen på forkanten. (Sy 2 m inn fra side-m.)
Sy 1 knapp i hver side, under de foregående knappene, over fellingen til benåpningene.
Bruk m som knapphull.

MADRASSTING

SAMMENMASKING
Følg pilene som tegningen viser, og dra sammen
så de nye maskene får samme størrelse
som de strikkede.
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camillapihlstrikk.no
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Camilla Pihl er en lidenskapelig designer,
drømmer, forretningskvinne og modell.
camillapihl.no er norges mest prisvinnende blogg.
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FØLG CAMILLA PIHL PÅ SOSIALE MEDIER
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@CAMILLAPIHLNO
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