Hubba Bubba-jakke
Morsom og lettstrikket babyjakke som passer like godt til
gutter og jenter. Boblene er fine å plukke på for små fingre og
artige å strikke i tillegg. Jakken strikkes ovenfra og ned, slik at
både ermer og bol lett lar seg forlenge i ettertid.

Fakta

Tips

Garn: 150 g Kirkcaldy 2-tråds
(Malsen og Mor), her i fargen
Cherry. Alt.: Donegal silketweed.
Pinne: 4 mm
Strikkefasthet: 23 m per 10 cm i
glattstrikk
Str: 6-9 mnd

Vil du unngå knappehull? Trykknapper kan syes på etter at
jakken er ferdig

rikke

gøy
å ha på

gøy
å strikke

Ønsker du en mer feminin variant? Bruk to knapper i bærestykket og la
jakken være åpen i bolen.

Legg opp 71 masker på pinne 4.

Bolen:

Strikk 5 omg perlestrikk.

Begynn på boblemønster –
NB: de første og siste 4 m strikkes
hele tiden i perlestrikk.

De fire første og siste maskene i omg
er knappestolper og strikkes alltid i
perlestrikk.
Strikk 3 omg glattstrikk.
Fra vrangen:
Lag 1. knappehull: str 1, str 2 sammen, 1 kast, str 1
Øk slik: *strikk 2 vr, 1 kast*, gjenta
mellom * til det gjenstår 4 m,
strikk 4 m perlestrikk
= 102 masker
Lag knappehull hver 5. cm.
Kastene i økningene strikkes vridd
i neste omg - slik unngår man å få
synlige hull ved økningene.

Omg 1-4: strikk glattstrikk
Omg 5: * slipp 1 m 4 rader ned
og strikk de fire trådene sammen
med den nederste m, strikk 3
m rett*
Gjenta mellom * ut omgangen.
Omg 6-10: strikk glattstrikk
Omg 11: strikk 2 m rett, * slipp 1
m 4 rader ned og strikk de fire
trådene sammen med den nederste
m, strikk 3 m rett*
Gjenta mellom * ut omgangen.
Omg 12: strikk alle m vr

Strikk 7 omg glattstrikk.

gjenta omg 1-6

Fra vrangen:
øk slik:
4 m perlestrikk, *strikk 2 vr, 1 kast* ,
gjenta mellom * til det gjenstår 4 m,
strikk 4 m perlestrikk
= 149 masker

Strikk 4 omg perlestrikk.
Fell av.

Strikk glattstrikk til bærestykket
måler 11 cm, slutt med en rett-rad.
Del av til ermer.
Strikk 4 m perlestrikk, strikk 23 m vr.
Legg opp 11 m. Ta av de neste 28 m
til erme (ta av på egen tråd). Strikk
39 vr til ryggen. Ta av 28 m til erme.
Legg opp 11 m. Strikk 23 m vr. Strikk
4 m perlestrikk.

Ermene:
Sett alle maskene inn på strømpepinner. Strikk glattstrikk til ermet
måler 10 cm fra under armen.
Strikk omg 1-6 i boblemønster. Strikk
3 omg glattstrikk.
Felling: *strikk 5, strikk 2 r sammen*,
gjenta mellom * ut omg
= 34 m
Strikk 2 omg r.
Strikk 4 omg perlestrikk.
Fell av.
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