Babyfutter
Model 17

Fakta
Materialer: 50 g uldgarn, pinde 2,5 mm (eller evt. 2 mm), evt. lidt garn i en anden farve
til den lille broderede blomst.
Størrelse: 3 månder (brug pinde nr. 2 for at få en mindre størrelse)
Strikkefasthed: 26 m i retstrik (riller) = 10 cm
Tilbehør: 2 knapper

Fremgangsmåde
Modellen er strikket frem og tilbage på to pinde. Skoene strikkes fra den ene side af
foden, under fodsålen og over til den anden side. Til sidst strikkes partiet over vristen.
Slå 18 m op til sålen. Strik i retstrik (riller) og tag samtidig 1 m ud først og sidst på pinden,
indtil du har 36 m. Udtagningen kan med fordel laves mellem de to yderste masker, ved
at tage lænken mellem maskerne op og stikke den drejet ret.
Tag så 1 m ind først og sidst på hver anden pind ved at strikke to masker sammen inden
for kantmasken, indtil der er 18 m tilbage. På sidste pind skal du slå 6 nye m op til
hælpartiet i slutningen af pinden (= 24 m).

Model 17, side 2/2

Fortsæt i rillestrik således: strik lige op i hælsiden (dvs. midt
bag) og tag 1 m ud til tåen i den anden side på hver anden
p, indtil du har 32 m. Luk så 16 m af til hælpartiet. Strik ret p
ud.
Fortsæt over de resterende 16 m på denne måde: 1. p: strik
ret. 2. p: 3 ret, 10 vr, 3 r. Gentag disse 2 pinde 6 gange
mere. 16. p: strik ret p ud, slå 16 nye m op i slutningen af p
(=32 m). Fortsæt i retstrik. Strik lige op i hælsiden og tag 1 m
ind ved tåen på hver anden p, indtil der er 24 m tilbage. Luk
af.

Montering:
Pres arbejdet let på vrangsiden under et fugtigt klæde. Sy
de lige, korte sider midt bag på hælen sammen. Sy derefter
skoen sammen rundt langs sålen. Pres overdelen lidt
sammen midt foran, så skoen får den rigtige facon.

Ankelrem:
Saml 18 m op over hælen, 9 m på hver side af sømmen. Slå så 20 nye m op sidst på p.
Strik 2 p ret. Lav et knaphul: strik 2 r, luk 3 m af, strik ret p ud. Slå 3 nye m op over de 3 m, der blev
lukket af, strik 2 p ret og luk af. Strik remmen på den anden sko på samme måde, men lav knaphullet
i den modsatte side. Sy knapperne i.

Broderet blomst
Sy en blomst med 8 store kædesting, der mødes i midten på det lille felt foran på skoen.

Tak!
Tak til Lone Frøsig, som har doneret
denne opskrift til Fonden Mødrehjælpen

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
https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/

