


Versjon 4

Siw - babybody med hullmønster, puffermer og usynlig knepping

'Siw' - babybody i lin og bomull med blåklokkemønster i hullmønsteret foran og klokkeermer. Babybodyen strikkes ovenfra

og ned. Overdelen på bodyen er i lin, og nedenfor midjen strikkes med bomull for ekstra bekvemmelighet. Raglanåpningen

på ene siden foran og skrittet lukkes med trykknapper.

Modellen på bildet har størrelse 86-92 cl. Denne modellen matcher toppen Siw som finnes til både dame og barn. Det finnes

et alternativ til dette designet uten hullmønster og med smalere ermer.

GARNKVALITET

Garn 1: Järbo Lin (100 % lin. Ca. 100 g = 200 m)

Garn 2: Soft Cotton (100 % bomull. Ca. 50 g = 80 m)

STRIKKEFASTHET Ca. 19 m x 24 p glattstr på p 3,5= 10 x 10 cm

STØRRELSER-CL 50-56(62-68)74-80(86-92) cl

OVERVIDDE Ca. 46(51)53(57) cm

HEL LENGDE Ca. 30(34)38(41) cm

ERMELENGDE Ca. 10(12)14(16) cm

GARNFORBRUK

Garn 1: Ca. 70(75)80(85) g (fg 48115, Salvia, Järbo Lin)

Garn 2: Ca. 45(50)60(70) g (fg 8856, Nature beige, Soft Cotton)

RUNDPINNER 3 mm, 80 cm eller lengre, samt 3 mm, 40 cm, ev. strømpepinner til opplegget.

TILBEHØR Maskeholder, stoppenål, saks og strikkemarkører. Bånd i matchende farge til å kante med, ca. 60 cm (ca. 35 cm til

ermeåpning og 25 cm til skrittet. 6(6)7(7) trykknapper, ca. 10-12 mm i diameter (det kan være ulike størrelser til skritt- og

ermeåpning).

FORKLARINGER

2 r sm: Strikk to masker rett sammen (felling som skrår mot høyre)

3 r sm: Strikk tre masker rett sammen (felling som skrår mot høyre)

4 r sm: Strikk fire masker rett sammen (felling som skrår mot høyre)

2 r sm bm: 2 masker rett sammen i bakre maskebue.

DM (dobbelmaske): Brukes når man strikker German Short Rows: Legg garnet over pinnen, forfra og bak, så masken ser ut som

den har to «ben». Deretter flytter du denne masken over til høyre pinne. Se mer utfyllende forklaring under German Short Rows.

LLR (løft, løft, rett): løft 2 m (1 om gangen) som om du skulle strikke dem r, sett dem tilbake på venstre p og strikk dem sm i bakre

mb (fellingen skrår nå mot venstre).

LM (løft markør): flytt markøren fra venstre til høyre pinne.

M: markør(er)

ø1fb: Øk 1 m ved å strikke i fremre og bakre maskebue.

ø1h: øk 1 m som skrår mot høyre: Løft opp tråden mellom to masker og legg den bakfra og frem over venstre pinne, strikk i fremre

maskebue

ø1v: øk 1 m som skrår mot venstre: Løft opp tråden mellom to masker, legg den foran og bak over venstre pinne og strikk i bakre

maskebue.

Rillestr (rillestrikk): Frem og tilbake: strikk r på alle p. Rundt: strikk 1 omg r, 1 omg vr vekselvis. 

i-cordopplegg åpning: Legg opp 4 m, ikke snu, strikker du på strømpep kan du bare skyve m fra venstre til høyre på p, så du kan

strikke de samme m fra samme side igjen, men strikker du på rundp, flytter du tilbake alle 4 m til venstre p igjen. Strikk 4 r. Gjenta så

mange p som du trenger.  

German Short Rows (Tyske forkortede pinner): Metoden brukes i dette mønsteret når du strikker forkortede pinner. Om du ikke

forstår forklaringen her, kan du søke video på YouTube.

Når du snur og strikker tilbake, legger du tråden foran pinnen, løft første maske løs av som om den skulle strikkes vrang. Stram

tråden og legg den over på baksiden så masken «vrenger» seg over mot baksiden og det dannes to «ben». Flytt denne masken over

på høyre pinne og strikk neste markøraske litt strammere. Når du senere strikker forbi denne «dobbeltmasken» så strikker du begge

maske«bena» sammen som om det var én maske. 
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Teknikken strikkes på samme måten på vrangen.  

Magic loop: Magic Loop kalles metoden som brukes når man strikker et arbeid som har mindre omkrets enn kabelen på rundpinnen.

For at det skal fungere, lar du kabelen stikke ut som en løkke utenfor arbeidet (derav navnet magic LOOP = løkke.  

 

På Youtube-siden vår finner du videoer som viser flere av de tekniske aspektene. 

Diagrammet - strikkes frem og tilbake

1. p: 1 vr, kast, 2 r sm, kast, [2 r sm] x 3, 2 r, kast, 3 r, kast, LLR, kast, 1 vr. 17 m

2. p: 1 r, 15 vr, 1 r. 17 m

3. p: 1 vr, kast, 2 r sm, 3 r sm x 2, kast, 1 r, kast, 2 r, [LLR, kast] x 2, 1 vr. 15 m

4. p: 1 r, 13 vr, 1 r. 15 m

5. p: 1 vr, kast, 4 r sm, kast, 3 r, kast, 2 r, [LLR, kast] x 2, 1 vr. 15 m

6. p: 1 r, 13 vr, 1 r. 15 m

7. p: 1 vr, kast, 2 r sm, kast, 1 r, kast, [2 r, LLR, kast] x 2, LLR, kast, 1 vr. 17 m

8. p: 1 r, 15 vr, 1 r. 17 m

9. p: 1 vr, kast, 2 r sm, kast, 3 r, kast, 2 r, [LLR] x 3, kast, LLR, kast, 1 vr. 17 m

10. p: 1 r, 15 vr, 1 r. 17 m

11. p: 1 vr, [kast, 2 r sm] x 2, 2 r, kast, 1 r, kast, [ta 1 m vr løs av, 2 r sm, dra den løse m over] x 2, LLR, kast, 1 vr. 15 m

12. p: 1 r, 15 vr, 1 r. 15 m

13. p: 1 vr, [kast, 2 r sm] x 2, 2 r, kast, 3 r, kast, [ta 1 m løs av, 3 r sm, dra den løse m over], kast, 1 vr. 15 m

14. p: 1 r, 13 vr, 1 r. 15 m

15. p: 1 vr, [kast, 2 r sm] x 2, 2 r, kast, LLR, 2 r, kast, 1 r, kast, LLR, kast, 1 vr. 17 m

16. p: 1 r, 15 vr, 1 r. 17 m  

MØNSTERET BEGYNNER 

HALSRINGNING

Legg opp 4 m med Garn 1 på strømpep 3 mm (ta den lengre rundp om du ikke har strømpep). Strikk 53(57)61(65) p i-cord, mål din

ferdige i-cord - som nå være ca. 25(27)29(31) cm. Det kan variere litt med strikkefasthet, men det gjør ikke noe om den er litt lengre.

Er den kortere så fortsett til du har riktig lengde. Klipp av garnet og dra tråden gjennom alle m.

Med i-cord-masken foran deg, begynner du fra høyre kant med den lange rundpinnen og plukker opp 53(57)61(65) m langs i-corden,

dvs. en maske i hver pinne - pass på at du plukker opp hver maske gjennom begge bena på masken så du ikke får hull i arbeidet.  Er

din i-cord for lang, så plukker du bare opp en maske i hver maske og deretter feller du jevnt fordelt til riktig antall masker på neste

pinne (det blir penere enn om du hopper over noen masker når du plukker opp).

Nå skal du strikke starten på bærestykket frem og tilbake. 

Forberedelsespinne (VS): 4 r, PM, 17(19)19(21) vr = forstk, PM, 8(8)10(10) vr = høyre erme, PM, 16(18)18(20) vr = bakstk, PM,

8(8)10(10) vr = venstre erme.  

FORKORTEDE PINNER

Nå strikkes forkortede pinner for at nakken bak skal bli litt høyere enn halsringningen foran. Da vil bodyen også sitte penere.

1. forkortede pinne: strikk r til 2. markør, LM, 5 r, snu arb, DM, vr til M, LM, 5 vr, snu arb.

2. forkortede pinne: DM, strikk r til M, LM, r til 3 m før neste M, snu arb, DM, vr til 3 m før M, snu arb, DM, r ut p og når du senere

passerer DM så pass på å strikke dem som én m (dvs. at du strikker sm begge «bena» på masken!).

Neste p (VS): 4 r, LM, vr ut p og LM når du passerer den. 

BÆRESTYKKET

På bærestykket strikkes raglanfellinger på hver rette pinne på for- og bakstk, mens man på ermene gjør totalt 4 økninger, på 1., 3., 5.

og 9. p. Du plasserer nye markører for å markere hvor diagrammet begynner og slutter (markørene kan gjerne være i en ulike farger

eller utførelse). Arbeidet strikkes frem og tilbake. OBS! Maskeantallet på forstykket oppgis alltid uten diagrammaskene! 
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1. p (RS, økning): (Pinnene er forklart for ulike størrelser nedenfor så det blir lettere å lese.

Erme:

STØRRELSE 50-56: (1 r, ø1h) til 1 m før M, ø1fb, LM.

STØRRELSER 62-68, 74-80 og 86-92: (1 r, ø1h) til M, LM. 

ALLE STØRRELSER IGJEN:

Bakstykke: 1 r, ø1v, r til 1 m før M, ø1h, 1 r, LM,

Erme: Se forklaring over til erme.

Forstykke: 0(1)1(1) r, ø1v, 0(0)0(1) r, PM, strikk fra diagrammet pinne 1, PM, 0(0)0(1) r, ø1h, 0(1)1(1) r, LM, 4 r.

Erme: 8(8)10(10) m økt, 16(16)20(20) m

Bakstykke: 2 m økt, 18(20)20(22) m

Forstykke (inkl. knappekant, uten diagrammasker): 2 m økt, 6(6)8(10) m 

2. p (VS): 4 r, LM, vr til M, strikk fra diagrammet pinne 2, vr ut p og løft M når du passerer. 

3. p (RS, økning): r til M, LM, 1 r, ø1v, r til 1 m før M, ø1h, 1 r, LM, r til M, LM, 1 r, ø1v, r til M, LM, strikk fra diagrammet pinne 3, LM,

r til 1 m før M, ø1h, 1 r, LM, 4 r. 4 m økt

Bakstykke: 20(22)22(24) m

Forstykke (inkl. knappekant, uten diagrammasker): 10(10)12(14) m 

4. p (VS): 4 r, LM, vr til M, strikk fra diagrammet pinne 4, vr ut p og løft M når du passerer. 

5. p (RS, økning):

Erme: 2(1)3(2) r, ø1h, [1 r, ø1h] til 3(2)4(3) m fra M, 3(2)4(3) r, LM,

Bakstykke: 1 r, ø1v, r til 1 m før M, ø1h, 1 r, LM,

Erme: 2(1)3(2) r, ø1h, [1 r, ø1h] til 3(2)4(3) m fra M, 3(2)4(3) r, LM,

Forstykke: 1 r, ø1v, r til M, strikk fra diagrammet pinne 5, LM, r til 1 m før M, ø1h, 1 r, LM, 4 r.

Erme: 12(14)14(16) m økt, 28(30)34(36) m.

Bakstykke: 2 m økt, 22(24)24(26) m.

Forstykke (inkl. knappekant, uten diagrammasker): 2 m økt, 12(12)14(16) m. 

6. p (VS): 4 r, LM, vr til M, strikk fra diagrammet pinne 6, vr ut p og løft M når du passerer. 

7. p (RS, økning): r til M, LM, 1 r, ø1v, r til 1 m før M, ø1h, 1 r, LM, r til M, LM, 1 r, ø1v, r til M, LM, strikk fra diagrammet pinne 7, LM,

r til 1 m før M, ø1h, 1 r, LM, 4 r. 4 m økt.

Bakstykke: 24(26)26(28) m.

Forstykke (inkl. knappekant, uten diagrammasker): 14(14)16(18) m. 

8. p (VS): 4 r, LM, vr til M, strikk fra diagrammet pinne 8, vr ut p og løft M når du passerer. 

9. p (RS, økning):

Erme: 3(2)6(1) r, ø1h, [2(2)2(3) r, ø1h] til 3(2)6(2) m fra M, 3(2)6(2) r, LM.

Bakstykke: 1 r, ø1v, r til 1 m fra M, ø1h, 1 r, LM.

Erme: 3(2)6(1) r, ø1h, [2(2)2(3) r, ø1h] til 3(2)6(2) m fra M, 3(2)6(2) r, LM.

Forstykke: 1 r, ø1v, r til M, strikk fra diagrammet pinne 9, LM, r til 1 m før M, ø1h, 1 r, LM, 4 r.

Erme: 12(14)12(12) m økt, 40(44)46(48) m.

Bakstykke: 2 m økt, 26(28)28(30) m.

Forstykke (inkl. knappekant, uten diagrammasker): 2 m økt, 16(16)18(20) m. 

10. p (VS): 4 r, LM, vr til M, strikk fra diagrammet pinne 10, vr ut p og løft M når du passerer. 

11. p (RS, økning): r til M, LM, 1 r, ø1v, r til 1 m før M, ø1h, 1 r, LM, r til M, LM, 1 r, ø1v, r til M, LM, strikk fra diagrammet pinne 11,

LM, r til 1 m før M, ø1h, 1 r, LM, 4 r. 4 m økt.

Bakstykke: 28(30)30(32) m.
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Forstykke (inkl. knappekant, uten diagrammasker): 18(18)20(22) m. 

12. p (VS): 4 r, LM, vr til M, strikk fra diagrammet pinne 12, vr ut p og løft M når du passerer. 

13. p (RS, økning):

Erme: 2(4)6(4) r, ø1h, [4(4)3(3) r, ø1h] til 2(4)7(5) m fra M, 2(4)7(5) r, LM.

Bakstykke: 1 r, ø1v, r til 1 m fra M, ø1h, 1 r, LM.

Erme: 2(4)6(4) r, ø1h, [4(4)3(3) r, ø1h] til 2(4)7(5) m fra M, 2(4)7(5) r, LM.

Forstykke: 1 r, ø1v, r til M, strikk fra diagrammet pinne 13, LM, r til 1 m før M, ø1h, 1 r, LM, 4 r.

Erme: 10(10)12(14) m økt, 50(54)58(62) m.

Bakstykke: 30(32)32(34) m.

Forstykke (inkl. knappekant, uten diagrammasker): 20(20)22(24) m. 

14. p (VS): 4 r, LM, vr til M, strikk fra diagrammet pinne 14, vr ut p og løft M når du passerer.

Herfra skal det bare økes på for- og bakstykkene, ermene er ferdige. Når du kommer til siste pinnen på diagrammet, begynner du

bare på nytt.

Neste p (RS, økning): r til M, LM, 1 r, ø1v, r til 1 m før M, ø1h, 1 r, LM, r til M, LM, 1 r, ø1v, r til M, LM, strikk fra diagrammet, LM, r til

1 m før M, ø1h, 1 r, LM, 4 r. 4 m økt.

Neste p (AS): 4 r, LM, vr til M, strikk fra diagrammet, vr ut p og løft M når du passerer.

Gjenta de 2 foregående p ytterl 4(5)6(7) ggr.

20(24)28(32) m økt, 185(201)213(229) m.

Strikk 0(0)4(6) p glattstr, men fortsett som før og strikk diagrammet og rillestrikk med knappekant på forstykket. 

Neste p (RS): Fell av de neste (50(54)58(62) m til første erme, dvs. frem til neste M (du får ta bort M for å felle av siste m), ta bort M,

r til neste M, fell av de neste (50(54)58(62) m til det andre ermet, ta bort M, r til M, LM, strikk fra diagrammet, LM, r til M, LM, 4 r. 

85(93)97(105) m.

Neste p (VS): fell av 3 m (med en vanlig ikke-elastisk avfellingsteknikk), ta bort M, fell 1 m, vr til M, LM, strikk fra diagrammet, LM, vr

til slutten på forstk, snu arb, legg opp 2 nye m, PM, legg opp 2 m til, snu arb, vr ut p, snu arb, legg opp 2 nye m, PM for starten på p,

legg opp 2 m til, nå trenger du ikke å snu arb siden neste p er på RS.

4 m felt, 8 m økt, totalt 89(97)101(109) m.

OBS! Husk at du nå må strikke hver p i diagrammet fra RS, så annenhver p med det som før ble strikket på VS!

Neste p (RS): Bytt til rundp 3 mm, 40 cm, strikk r til M, LM, strikk iflg diagrammet, LM, r ut p, PM i starten på omg.

Strikk glattstr rundt til arb måler 16,5(19)21(22,5) cm (løft M når du passerer) samtidig som du fortsetter med diagrammet på forstk.

Avslutt helst med p 2, 8, 10 eller 16.

OBS! Mål langs diagrammet på forstk (bakstk er lengre på grunn av de forkortede p som ble strikket tidligere).

Klipp av Garn 1. Her tar diagrammet slutt på forstk, herfra strikkes bare glattstr rundt, start første omg med 2 r sm. 1 m felt,

88(96)100(108) m

Med Garn 2: strikk 1,5(1,5)2(2,5) cm glattstr.  

FORKORTEDE PINNER TIL BLEIERUMPEN

Nå strikkes noen flere forkortede pinner så bodyen sitter pent over bleierumpen.

1. forkortede pinne: r til 3 m før M, snu arb, DM, vr til 3 m før M, snu arb, DM.

2. forkortede pinne: r til 3 m før forrige DM, snu arb, DM, vr til 3 m før forrige DM, snu arb, DM.

3. forkortede pinne: r til 3 m før forrige DM, snu arb, DM, vr til 3 m før forrige DM, snu arb, DM, r ut p og pass på at når du nå eller

senere passerer en DM, så strikker du den som 1 m (dvs. at du strikker sammen begge «bena» på masken!).

Strikk 2(1,5)3(2) cm glattstr rundt - sett en avtagbar markør som du kan måle fra. 

SKRITTET

Nå skal du strikke rillestrikk over 12 m i hver side (resten i glattstr) før du senere deler arb og strikker for- og baksiden videre hver for

seg.

1. omg: [6 vr, strikk r til 6 m før M, 6 vr] x 2.

2. omg: strikk r ut omg.

Gjenta 1. og 2. omg ytterl 2 ggr.
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3. omg: 6 vr, *strikk r til 6 m før M, 3 vr, fell av 2 m, ta bort M, fell av 4 m*, gjenta *-* en gang til = 12 m felt. Sett m på forsiden på en

tråd eller maskeholder. Fortsett å strikke baksiden frem og tilbake.

Herfra strikkes kilen i skrittet på for- og bakstk hver for seg, frem og tilbake.

4. p (RS): flytt 1 m (fra avfellingen) til høyre pinne, 2 r, LLR, strikk r til det gjenstår 5 m, strikk 2 r sm, 3 r.

5. p (VS): 3 r, strikk vr og avslutt med 3 r.

6. p (RS): 3 r, LLR, strikk r til det gjenstår 5 m, strikk 2 r sm, 3 r.

7. p (VS): 3 r, strikk vr og avslutt med 3 r.

Gjenta 6. og 7. p ytterl 7(8)8(10) ggr

Strikk 6. p en gang til.  = 14(16)18(18) m.

Avslutt med 5 p rillestr som beg på vrangen. Fell av fra retten.  

Strikk forsiden som baksiden, men avslutt med å strikke fra 4. p.  

MONTERING

Sy fast den rillestrikkede kanten ved raglanåpningen foran UNDER forstykkets kant.

Sy på bånd langs raglanåpningen ved ermet på begge sider av åpningen (klipp båndene 2 cm lengre enn du behøver og brett inn 1

cm på hver ende før du syr fast). Båndet på knappekanten (som du strikket i rillestrikk foran ved raglanåpningen) skal sys fast på

vrangen så det ikke synes på forsiden. Sy gjennom alle lagene og pass på at det sitter ordentlig.

Fest alle tråder.

Sy på bånd på vrangen langs åpningen i skrittet, på begge sider av skrittåpningen.

Sy fast 3(3(4)4 trykknapper på hvert bånd ved ermet og 3 i skrittet.

På plagget på bildene sitter det tre trykknapper i størrelse 12 mm ved skrittet og fire stykker størrelse 10 mm ved ermet.

Bløt plagget i lunkent vann, klem (ikke vri!) ut vannet og trykk ut overflødig vann i et håndkle. Blokk ut til riktig størrelse ifølge

målskissen.

Brett sammen papir og legg inni ermene, eller legg inn et sammenbrettet håndkle så puffermene får tørke så flatt som mulig. La tørke.

MÅLSKISSE

A: Overvidde = ca. 46(51)53(57) cm

B: Hel lengde (måles midt på forstykket) = ca. 30(34)38(41) cm

C: Bærestykkets lengde = ca. 10(12)14(16) cm

D: Halsringning = ca. 25(27)29(31) cm

E: Lårvidde = ca. 12,5(14)16(17,5) cm

F: Skrittåpning = ca. 7(8)9(10) cm

Stiplede linjer i skissen betyr at det er en åpning. Pilene i skissen viser også strikkeretningen.
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Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.

Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den

angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet.

For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med

garn i samme garngruppe).

Forkortelser

Strikking

arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel

overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke,

ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue,

mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker,

rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden,

ytterl=ytterligere, økn=økning 

Hekling

arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre

maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer,

ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue,

m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende,

RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav,

5-lmb=luftmaskebue med 5 lm
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