Babyundertrøje
Opskriftens oprindelse fortaber sig i det uvisse, jeg tror
den stammer fra den tid hvor vordende mødre ikke bare
strikkede fordi det var hyggeligt, men fordi man skulle have
”12 af hver”. I min familie er den gået i arv og som alt af
den slags, udvikler og forandrer den sig med tiden.
Der findes uden tvivl varianter af opskriften rundt omkring,
men jeg har aldrig set den på tryk.
Til mine egne børn, som nu er mellem 20 og 30 år, har jeg
strikket mange, mest i tyndt uldgarn, men også i bomuld,
som de har brugt som sommerbluser.
Senest har jeg strikket til mit lille barnebarn – i uld – for
som den fornuftige jordemor sagde: ”Vinterbørn skal i uld”.
Til modellen har jeg brugt tyndt bomuldsgarn (Merci nr. 12),
men den er uhyre let at tilpasse til andre kvaliteter.
Strikkefasthed:
25 masker / 38 pinde = 10 × 10 cm på pinde nr. 3
Størrelse 0 – 3 – 6 – 9 måneder.
Slå 54 – 58 - 62 – 66 masker op og strik 8 p ret.
Herefter strikkes rib, 2 ret, 2 vrang, på nær de yderste 4 masker, som på alle pinde strikkes ret.
Når arbejdet måler 11 – 13 – 15 - 17 cm, deles arbejdet, og de to dele af forstykket strikkes hver for
sig:
Venstre side:
På retsiden strikkes de 4 retmasker, derefter 21 – 23 – 25 27 m rib, 4 ret, vend.
Strik videre med 4 retmasker på alle pinde, så der mod
midten dannes en retstrikket stolpe.
Efter ca. 10 pinde strikkes et knaphul. Hvis der kun skal en
meget lille knap i, er det tilstrækkeligt at strikke et hul (slå
om pinden, strik 2 masker sammen), ellers lukkes for 2
masker og på efterfølgende pind slås 2 nye masker op.
Strik videre til stolpen måler 5 cm.
På følgende pind sættes de 11 masker mod midten på
en tråd.
Herefter lukkes for 1 maske (i alt 2 – 3 – 4 - 5 gange) i
begyndelsen af pinden mod halssiden, for at danne
runding til hals-udskæring.
Strik lige op til arbejdet måler 20 – 23 – 26 – 29 cm.
Tag derefter 1 m ud i slutningen af pinden mod
halssiden (i alt 2 – 3 – 4 - 5 gange) for at danne
halsrunding på bagstykket
Fortsæt med højre forstykke.
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Bøj venstre forstykke ned, og strik 4 nye masker op så højre
del af stolpen ligge bag den venstre.
Strik forstykket på samme måde som venstre forstykke, men
spejlvendt og uden knaphul.

Når begge sider er strikket færdig, slås 18 masker op
mod midten af arbejdet og ryggen strikkes.
Strik til ryggen har samme længde som forstykket.
Slut med 8 pinde ret og luk af.
18 nye masker

Halskant:
Strik retkant i halsen over de 2 gange 11 masker foran + ca. 55
masker, som strikkes op langs kanten.
På 3. p strikkes masker sammen, for at lave runding på kanten:
*10 ret, 2 ret sm* i alt 5 gange
På 5. pind strikkes knaphul.
På 7. pind strikkes yderligt masker sammen:
Start med 4 ret, *2 ret sm, 9 ret*, som gentages pinden ud.
Luk af efter 8. pind.
Sy sidesømmene sammen i den yderste kantmaske, så sømmen
bliver helt flad.
Lad 8 – 9 – 10 – 11 cm være åbent til ærmegab.
Sy knapper i.

