
Hubba Bubba-jakke
Morsom og lettstrikket barnejakke som passer like godt til gutter og jenter. 
Boblene er fine å plukke på for små fingre og artige å strikke i tillegg. 
Boblemønsteret er herlig retro og sørger for at din lille mini er moteriktig kledd, 
samtidig som passformen garanterer bevegelsesfrihet for aktive små.

Fakta

Str. 6-9, 12-18 mnd (2, 3, 4) år
Garn: 150, 200, (250, 250, 300) gram 
Kirkcaldy 2-tråds (Malsen og Mor)
Pinne: 4 mm rundpinne + 
strømpepinner
Strikkefasthet: 22 m pr. 10 cm i 
glattstrikk

Vidde bol: 26, 28 (30, 32, 35) cm
Hel lengde: 30, 34 (38, 39, 41) cm

Tips

Siden jakken strikkes fra toppen og 
ned, er det lett å forlenge lengden på 
ermer og bol senere.

Glad i partnerlook? Strikk en boblehue 
til de voksne!

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

Boblene er morsomme å strikke
 - stegvis forklaring finner du på Vridd 
og Vrangs nettside
www.vriddogvrang.no
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Jakken strikkes fra toppen og ned.
Legg opp 70, 76 (82, 90, 100) m på 
pinne nr. 4.

Det strikkes frem og tilbake.
Strikk 5, 5 (5, 7, 7) rader perlestrikk.
De 4 første og siste m på raden er 
knappestolper og strikkes alltid i 
perlestrikk.

Strikk 3, 3 (3, 5, 5) omg  glattstrikk.

Fra vrangen:
Lag 1. knappehull: str 1 r, str 2 r 
sammen, 1 kast, str 1 r
på samme rad, øk slik: *str 2 vr, 1 kast*, 
gjenta mellom * til det gjenstår 4 m, 
str 4 m perlestrikk
= 101, 110 (119, 131, 146)  m

Lag knappehull hver 5. cm

Kastene (bortsett fra knappehullet!) 
strikkes vridd rett i neste omg - slik 
unngår man å få synlige hull ved 
økningene.

Str 7, 7 (7, 9, 9) omg glattstrikk.

Fra vrangen øk slik:
str 4 m perlestrikk, str 1, 0 (1, 1, 0) vr, 
1, 1, (0, 0, 1) kast,  *str 2 vr, 1 kast*, 
gjenta mellom * til det gjenstår 4 m, 
str 4 m perlestrikk
= 148, 162 (174, 192, 216) m

Strikk glattstrikk til bærestykket måler 
11, 12 (14, 15, 16) cm, avslutt med en 
omg fra rettsiden.

Del av til ermer:
Strikk 4 m perlestrikk, str 22, 24 (26, 28, 
32) m vr. 
Legg opp 11, 12 (13, 15, 15) m. 
Ta av de neste 28, 32 (36, 40, 44) m til 
erme (sett på egen tråd). 
Str 40, 42 (44, 48, 55) vr til ryggen. 
Ta av de neste 28, 32 (36, 40, 44) m til 
erme (sett på egen tråd). 
Legg opp 11, 12 (13, 15, 15) m. 
Str 22, 24 (26, 28, 32) m vr. 
Str 4 m perlestrikk.

Bolen:
Bolen strikkes over 114, 122 (130, 142, 157) 
m.

Strikk boblemønster - 
NB: de første og siste 4 m strikkes hele 
tiden i perlestrikk m knapphull hver 5 cm.

Omg 1-5: strikk glattstrikk

Omg 6: bobleomgang: *slipp 1 m 4 rader 
ned og strikk de fire trådene sammen med 
den nederste m, str 3 m r*
Gjenta mellom * ut omg.

Omg 7-11: strikk glattstrikk

Omg 12: bobleomgang; strikk 2 m rett, 
*slipp 1 m 4 rader ned og strikk de fire 
trådene sammen med den nederste m, str 
3 m r*
Gjenta mellom * ut omg.

Gjenta omg 1-12 til jakken måler 28, 32 (36, 
37, 39) cm

Strikk 4 omg perlestrikk.
Fell av.

Ermene:
Sett alle m inn på strømpepinner. Plukk 
opp 12, 12 (13, 15, 17) m under armen
= 40, 44 (49, 55, 61) m

Str glattstrikk til ermet måler 12, 12 (13, 15, 
17) cm fra under armen. 
Fell jevnt 4, 4 (5, 7, 9) m på neste omg. 
Strikk omg 1-6 i boblemønster. 
Strikk 3, 3 (4, 5, 6) omg glattstrikk.

Fell jevnt 6, 6 (8, 8, 10) m på neste omg.
Strikk 2, 2 (3, 4, 4) omg rett.
Strikk 4, 4 (4, 6, 6) omg perlestrikk.
Fell av.
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