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kvalitetsdesign i en unik stil

Mange farver

Strikket i Go handmades Cosy - et vidunderligt blødt og høj kvalitets bomulds mix, som holder facon: 60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.

GARNFORBRUG
3 mdr.: 250 g
6 mdr.: 250 g

OpskriftOpskrift
HættejakkeHættejakke
- Baby- Baby

Duffle knapper

Pind: 3,5 mm

Strikkefasthed: 

21 m/10 cm
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GARNFORBRUG
3 mdr.: 250 g

6 mdr.: 250 g

MATERIALER
Duffle knapper
Pind: 3,5 mm 

Strikkefasthed: 21 m = 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m maske
p pind(e)
r ret
Knaphul  luk 3 m af. 

På næste p slås 3 nye m op. 
Knaphullerne laves evt. i højre side til 
piger og i venstre side til drenge.

(..) angiver antal m på p for de 2 størrelser. 
 3 mdr. (6 mdr.)
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HÆTTEJAKKE 

3 MDR. (6 MDR.) 

Hættejakken er strikket fra ærme til ærme 
i retstrikning.

Slå 32 (36) m op og strik retstrik.
Tag 1 m ud i hver side af arb på hver 3. (3.) cm 
- 4 (6) gange = 40 (48) m.

Når arb måler 15 (18) cm slås 33 (39) m op i hver 
side = 106 (126) m.

Strik over alle m til arb fra opslåningen måler 
7 (8) cm.
Del arb til for- og bagstykke - 53 (63) m på hvert 
stykke.

RYG
Luk 1 m af ved halsen og strik til arb fra opslåningen 
måler 19 (20) cm, slå 1 m op og lad arb hvile.

HØJRE FORSTYKKE
Luk 1 m af ved halssiden 3 (5) gange = 50 (58) m.
Strik til arb måler 13 (14) cm, 
så laves der 4 (5) knaphuller jævnt fordelt 
- eller ønsket antal knaphuller. 

Strik til arb måler 14,5 (15,5) cm og luk så m af.

VENSTRE FORSTYKKE
Slå 50 (58) m op og strik som højre forstykke,  
men slå 1 m op 3 (5) gange op mod halsen i stedet 
for indtagning = 53 (63) m.

Når venstre forstykke har samme mål som højre 
forstykke strikkes stykket sammen med ryggens m 
= 106 (126) m.

Når arb måler 7 (8) cm efter sammenstrikningen 
lukkes der i begyndelsen af de næste 2 p  
for 33 (39) m = 40 (48) m.

Nu strikkes videre på ærmet og tag 1 m ind i hver 
side, når der er strikket 3 (3) cm. 
Indtagningen gentages på hver 3. (3.) cm,  
i alt 4 (6) gange = 32 (36) m og ærmet har samme 
længde som første ærme.
Luk m af.

HÆTTE
Slå 6 m op, derefter samles 50 (56) m op rundt i 
halsen. Start ved højre forstykke 6 retriller inde og 
slut 6 retriller før ved venstre forstykke, 
og slå derefter 6 m op = 62 (68) m. 

Strik r frem og tilbage til arb måler 4 (4) cm, 
så tages der 5 (5) m ud jævnt fordelt indenfor de 
yderste 6 m i hver side = 72 (78) m.

Når arb måler 10 (10) cm, tages der 5 (7) m ud 
indenfor de yderste 6 (8) m i hver side = 82 (92) m.
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Når arb måler 18 (20) cm, deles arb således at der 
bliver 41 (46) på hvert stykke.

Arb lægges ret mod ret og strikkes sammen, 
sam tidig med at der lukkes af.
Buk de 6 (6) m i begge sider ind og sy fast til 
hætten.

MONTERING
Sy side- og ærmesømme sammen. 
Hæft ender og sy knapper i.

HÆTTEJAKKENS FÆRDIGE MÅL
Overvidde  50 (53) cm.
Hel længde  25 (30) cm.
Ærme længde  15 (17) cm.

Cosy
- et vidunderligt 
blødt og høj kvalitets bomulds mix

Cosy trådens karakter egner sig perfekt til strikkede jakker og trøjer. Tråden er forholdsvis letspunden, blød og med en helt særlig elasticitet, som holder det strikkede smukt og formstabilt på plads. Fibrenes natur giver en særlig luftighed som er som skabt til at strikke lækre trøjer. 
Man kan sige om Cosygarnet at det er lidt vintage agtig i sit udtryk - et garn der både giver varme og er åndbar at bære.

Cosy er også med AZO certifikat og dermed et garn, som alle kan føle sig trygge ved at bruge.
60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.

kvalitetsdesign i en unik stil

Mange farver
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Godt at videGodt at vide
Pindestørrelse og fasthedPindestørrelse og fasthed
Strikkere, strikker meget forskelligt: nogle strikker med 
pinde 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, 
der strikker med pinde 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra 
vores eget team, som har været med til at strikke. 
Nøglen til at strikke en bestemt størrelse, handler mere 
om strikkestilen end om størrelsen på pindene. Derfor 
anbefaler vi altid et spænd af pindestørrelser.

kvalitetsdesign i en unik stil


