Retstrikket Baby T-shirt
Model nr. 06

Fakta

·	Størrelse og mål Str. 3/6-9/12-15/18 mdr. Overvidde:
48-51-56 cm.
·	Længde: 27-28-29 cm.
·	Materialer 50-100-150 g Blackhill Højlandsuld pind
nr. 3 ½ og en lille knap.
·	Strikkefasthed: 24 m = 10 cm.
·	Teknik og særlige forkortelser: Tag 1. m løs af på alle p,
så får du den pæneste kant i retstrikning.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger
at anvende, anbefaler vi, at produktet kan
vaskes på uldvask i vaskemaskine.
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Fremgangsmåde

T-shirten strikkes i et stykke og udelukkende i ret. Der begyndes med bagstykket.
Bagstykke
Slå 58-62-68 m op, og strik retstrikning. Når hele bagstykket måler 18 cm, slås 6 nye m
op i hver side til korte ærmer. Fortsæt lige op i retstrikning, til hele bagstykket måler
27-28-29 cm (og ærmet måler 9-10-11 cm). Sæt en mærketråd i hver side (= skulder).
Luk de midterste 20-22-24 m af til hals, og strik venstre forstykke således: strik 3 cm
lige ned fra skulderen. Slå derefter10-11-12 m op til hals mod midten af forstykket,
og fortsæt til forstykket fra skulderen måler 9-10-11 cm (tæl retriller ud på bagstykket,
så for- og bagstykke bliver lige lange. Luk de 6 ærmemasker af, bryd garnet, og lad
venstre forstykke hvile.
Højre forstykke
strikkes om venstre, men slå 13-14-15 m op til hals, og strik 2 p. På næste p strikkes
knaphul således: 2 r, slå om, 2 r dr sm, ret p ud. Strik 1 p ret. Luk på næste p de 3
ekstra m til stroppen af, og strik færdig som venstre forstykke. Fortsæt over både
højre og venstre forstykke, til hele forstykket måler det samme som bagstykket. Luk af.
Sy side- og ærmesømmene sammen, og sy knappen i.

Tak!

Tak til Susanne Gustafsson, som har
doneret denne opskrift til Fonden
Mødrehjælpen. Få mere inspiration
på bloggen: Susanne-Gustafsson.dk

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...
Læs mere om vores aktiviteter på
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

