
Leine baby – jakke i hullbordstrikk 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 
 
 

 
Størrelser: 0-3(3-
6)6-12 mndr 
Garn: 2-tråds Leine 
Merino  
Garnforbruk: 
100(100)200 gram  
Pinner: Rundpinne 
eller to lange pinner 
nr. 3 
Tilbehør: 5 
knapper 
 
Overvidde: 
24(27)31 cm 
Lengde: 25(28)31 
cm 
Ermelengde: 
18(21)23 cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm = 25 m x 36 p (rettstrikk i hvitt garn før vask) 
 
Leine Merino egner seg godt til babytøy, det er mykt, kløfritt og reflekterer varmen godt. Gi 
plaggene en forsiktig vask før bruk. 
 
 
Hullbordstrikk 

Dette mønsteret kombinerer huller og vrangbord. 
Mønsterets maskeantall er 5 + 2, og det starter på 
vrangen: 
 
1. p: 2 r * 3 vr, 2 r, gjenta fra * 
2. p: 2 vr * to sammen, 1 kast, 1 r, 2 vr, gjenta fra * 
3. p: 2 r * 3 vr, 2 r, gjenta fra * 
4.,p: 2 vr *1 r, 1 kast, 1 løs av, strikk den neste rett 
og trekk den løse maske over, 2 vr, gjenta fra * 
 
 
 
 

 
Jakke 
Bakstykke: Legg opp 62(72)82 masker på pinner nr. 3. Bruk rundpinne, eller lange pinner hvis du 
foretrekker det. Strikk rett (rillestrikk) fram og tilbake 3 pinner. Strikk mønster 24(26)30 cm, fell av 
til skuldrene, og sett de midterste 20(24)28 maskene inn på en tråd til halsen.  
 
Venstre forstykke: Legg opp 34(39)44 masker på pinner nr. 3. Strikk rett (rillestrikk) fram og tilbake 
3 pinner. Strikk mønster, og avslutt pinnen med 3 vrange og 4 rette. Fortsett med å avslutte alle 
vrangpinner på samme måte – det er til knappestolpe. På rettsiden starter du med 4 rette før du 



begynner på mønsteret fra *. Strikk 20(21)24 cm. Sett 9(11)13 masker inn på en tråd til hals, strikk 
videre, men fell 1 maske hver omgang 4 ganger. Fortsett til arbeidet er 28(30)34 cm. Fell av. 
 
Høyre forstykke: Strikk som venstre forstykke, men speilvendt. Strikk 5 knapphull jevnt fordelt over 
stolpen – bruk stolpen på venstre forstykke til å beregne avstanden – det skal være ca 4(4,5)5 cm 
mellomrom. Det nederste knapphullet strikker du etter 1-2 cm, det øverste helt oppe ved 
halskanten. I de 4 rettmaskene på slutten av pinnen feller du av 2 masker og strikker 2 rette. Snu 
og strikk 2 rette og legg ut 2 masker.  
 
Sy sammen skuldrene. Halskanten strikker du ved å ta opp maskene foran og bak, og 1 maske for 
annenhver pinne langs sidene. Fell 3-4 av maskene fra bakstykket. Strikk 3 pinner rett. Fell av. 
 
Ermer: Legg opp 39(41)45 masker til erme og strikk 3 pinner rett (rillestrikk). Begynn på mønsteret, 
på vrangen. Strikk mønster, og tilpass slik at det blir symmetrisk om midten - de 3 midterste 
maskene blir en hullrad (3 vrange). Øk 1 maske i hver side hver 10. pinne, til arbeidet er 17(20)23 
cm langt. Strikk 3 pinner rett, og fell av. Strikk det andre ermet på samme måte. 
  
Sy sammen delene, fest løse tråder og sett i knappene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


