
Leine baby – nattdrakt 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 
 
 

Størrelser: 0-3(3-6)6-12 
mndr 
Garn: 2-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 100(200)200 
gram 
Pinner: Liten rundpinne og 5 
korte pinner nr. 3,5 
Tilbehør: 7 knapper 
 
Overvidde: 25(28)32 cm 
Lengde: 52(57)63 cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm 
= 20 m x 29 p 
 
Nattdrakt i ren ull gir god 
beskyttelse for de små som 
sparker av seg dynen. Leine 
Merino egner seg godt til 
babytøy, det er mykt, kløfritt 
og reflekterer varmen godt. 
 
Ermer 
Legg opp 32(34)36 masker 
på 5 pinner nr 3,5. Strikk 
vrangbord 1 rett og 1 vrang 
3 cm. Gå over til rettstrikk, 
og legg ut 2 masker i slutten 
av første omgang. Fortsett å 
legg ut legge ut 2 masker på 
samme sted hver 6. pinne. 
Strikk til ermet måler 
14(17)20 cm. Strikk det 
andre ermet på samme måten. Sett 5(6)7 masker under armen inn på en tråd. 
 
Bein 
Legg opp 14(16)18 masker. Strikk 1 pinne rett. Snu. 
* Ta en maske løs av, strikk 2 sammen vrangt, strikk vrangt ut pinnen. Snu, ta en maske løs av 
strikk to sammen, strikk rett ut pinnen. Snu. Gjenta fra * til du har 8(8)10 masker. 
** Ta opp en maske i begynnelsen av pinnen i omgangen under, strikk vrangt ut pinnen. Snu og ta 
opp en maske i omgangen under, snu og strikk rett ut pinnen. Snu. Gjenta fra ** til du har like 
mange masker som du begynte med. 
 
Plukk opp 14(16)18 masker langsmed oppleggskanten, som blir oversiden av tåen. Strikk rundt. 
Strikk 1 rett og 1 vrang på oversiden av sokken og rettstrikk i sålen. Strikk til arbeidet måler 6(7)8 
cm. Fortsett å strikke på samme måte, og legg ut 1 maske i hver side annenhver omgang 2 
ganger, til 32(36)40 masker. 
 
Strikk hel over halvparten av maskene på samme måte om tåen. Strikk til venstre side av sålen, 
snu. * Ta en maske løs av, strikk to sammen vrangt, strikk rett ut pinnen. Snu. Ta en maske løs av, 



to sammen, strikk rett ut pinnen, snu. Gjenta fra * til du har 8(10)10 masker. Da begynner du å 
plukke opp igjen, på samme måte som på tåen. 
 
Når du har plukket opp masker langs hele kanten skal det 
være 32(36)40 masker, samme antallet som før helen. 
Strikk rundt igjen, 1 rett og 1 vrang. Strikk 3 cm. 
 
Gå over til rettstrikk, og legg ut to masker hver 4. pinne på 
innsiden av beinet til arbeidet måler 17(19)21 cm fra 
begynnelsen av vrangborden. Strikk det andre beinet på 
samme måte, men med utlegg på motsatt side. 
 
Bol og raglanfelling 
Strikk det ene beinet inn på rundpinnen, legg ut 8(10)12 
masker til kile i skrittet, strikk det andre beinet inn på 
rundpinnen og legg ut like mange masker før du strikker 
videre på det første beinet. Strikk 2 omganger rett, og fell 
av kilen slik: Begynn med å ta sammen 1 maske fra beinet 
og en fra opplegget. Strikk 1 pinne rett. Fortsett med å 
felle 2 masker foran og to bak annenhver omgang, 
tilsammen 5(6)7 ganger. Maskene du la ut blir til en liten 
trekant i skrittet. 
 
Når kilen er ferdig lager du buksebak: Strikk først fram til 
7(8)9 m forbi midten bak. Snu og strikk vrangt tilbake 7(8)9 m over midten. Snu og strikk rett, 7(8)9 
masker lenger enn sist. Snu og strikk vrangt, 7(8)9 masker lenger enn sist. Snu og strikk rett, 7(8)9 
masker lenger enn sist. Snu igjen, og strikk vrangt 7(8)9 masker lenger enn sist. Snu for siste 
gang, og strikk rettstrikk. 
 
Når buksebaken er ferdig deler du arbeidet i to midt bak. Strikk rettstrikk fram og tilbake til arbeidet 
måler 39(43)48 cm målt fra begynnelsen av vrangborden nederst på beina. Strikk første og siste 
maske rett på alle vrangpinnene, så får du en fin kant. 
 
Sett 5(6)7 masker under armene inn på en tråd. Strikk ermene inn på bolen. Strikk videre fram og 
tilbake. I overgangen mellom erme og bol, dvs. på 4 punkter på arbeidet, strikker du 3 masker 
sammen til 1 annenhver omgang til det er ca 78(80)86 masker igjen på pinnen. Fell jevnt fordelt til 
57(61)65 masker. Strikk 2 cm vrangbord og fell løst av. Mask sammen under ermene og fest løse 
tråder. 
 
Knappestolpe 
Plukk opp masker langs knappekanten og strikk to pinner 1 rett og 1 vrang, fell løst av. Plukk opp 
masker langs knapphullskanten og merk av 7 punkter til knapphull. Første pinne strikker du 1 rett 

og 1 vrang samtidig som du over hvert knapphullspunkt strikker 1 
kast og to sammen. Strikk andre pinne 1 rett og en vrang, fell løst 
av. Fest stolpene i drakten nederst og sy i knapper. Velg flate 
knapper, for eksempel perlemorsknapper som du kan få i mange 
fine farger. 
 
Gi nattdrakten en lett vask, form den og la den tørke liggende. 
 
 
 

 


