Leine baby – omslagsjakke og lue i idiotstrikk
Et strikkemønster fra Leine Merino
Størrelser: 0-3(3-6)6-12
mndr
Garn: 2-tråds Leine
Merino
Garnforbruk:
100(200)200 gram hvitt,
50 gram farget
Pinner: Rundpinne eller
to lange pinner nr. 3.
Heklenål nr. 3.
Overvidde: 25(27)30 cm
Lengde: 23(25)28 cm
Ermelengde: 18(21)24
cm
Luevidde: 36(38)40 cm
Strikkefasthet: 10 x 10
cm = 25 m x 36 p
(rettstrikk i hvitt garn før vask)
Denne genseren og luen er enkle å strikke. Leine Merino egner seg godt til babytøy, det er mykt,
kløfritt og reflekterer varmen godt. Gi plaggene en forsiktig vask før bruk.
Idiotstrikk
Mønsteret i denne jakken har vært kjent i ulike land
under ulike navn, idiotstrikk, gåtestrikk osv, og følgende
spørsmål ligger bak navnene: Mønsteret har 8 pinner,
kan du se hvor mange av dem som er vrange? Hvis du
ikke klarer det, er du en idiot. Det spiller ingen rolle –
mønsteret ser riktignok flott ut, men er så idiotisk enkelt
at du sikkert klarer å strikke det likevel!
Svaret på gåten? Mønsteret består av 8 pinner, først 7
rette og til slutt 1 vrang.
Jakke
Jakken strikkes i ett stykke, og du begynner bak.
Legg opp 55(60)68 masker på pinner nr. 3. Bruk rundpinne, eller lange pinner hvis du foretrekker
det. Strikk mønster fram og tilbake: * 7 rette pinner og en vrang, gjenta fra *.
Strikk 56(60)72 pinner. Så skal du legge ut til ermene. Legg ut 7 masker i begynnelsen av hver
pinne 5(6)7 ganger på hver side. Fortsett å strikke mønster. Når du har til sammen 125(144)166
masker, strikker du videre mot halsen. Strikk til du har 96(104)120 pinner regnet fra kanten – dvs
12(13)15 mønsterstriper. Del opp for ermene slik: I siste mønsterpinne, vrangpinnen, strikker du
52(61)71 masker, fell de midterste 21(22)24 maskene løst av til halsen, strikk ut pinnen.

Strikk videre fram og tilbake på forstykket, til sammen 20(24)28 pinner etter halsfellingen. De første
6 pinnene, 3 mønsterriller, danner midten av ermet.
Begynn å legge ut ved halskanten, først 1 maske annenhver pinne 5(5)6 ganger, deretter 2 masker
annenhver pinne. Når ermet er like langt foran som bak, feller du for ermet. Fell 7 masker i
begynnelsen av pinnen (nederst på ermet) 5(6)7 ganger på hver side. Fortsett å strikke fram og
tilbake og legge ut ved halskanten. Når du har 50(54)62 masker, slutter du å legge ut, og strikker
rett fram og tilbake 8 pinner. Deretter feller du 2 masker annenhver pinne langs kanten foran inntil
forstykket er like langt som bakstykket. For å få mønsteret til å stemme med bakstykket sløyfer du
de to siste pinnene i siste mønsterrad. Fell av. Strikk det andre forstykket på samme måte, men
speilvendt.
Sy sammen i sidene. Hekle rundt hele kanten, først en omgang med hvitt, så en omgang med
farget garn. Når du kommer til spissene i forstykkene lager du snor med farget garn slik: Hekle en
fastmaske i den midterste masken, hekle 35 luftmasker, snu og hekle kjedemasker i luftmaskene,
og til sist en fastmaske i masken der du startet. Gjør det samme på den andre spissen. Til slutt
hekler du tilsvarende snorer til sidene på jakken, fest en på innsiden og en på utsiden av jakken, i
passelig høyde til snorene ved spissene. Fest løse tråder.

Lue
Legg opp 80(86)92 masker på pinner nr. 3. Strikk
idiotstrikk til du har 5(6)7 mønsterstriper. Fortsett å
strikke mønster mens du feller. Fell annenhver pinne.
Første pinne feller du 8(6)4, masker, deretter feller du
8 masker annenhver pinne inntil du har 8 masker igjen.
Tre tråden gjennom dem, stram til, og sy sammen
luen. Sømmen skal være bak.
Begynn bak og hekle fastmasker med farget garn, en
fastmaske i hver strikkemaske. Ca 2 cm før midt på
siden hekler du snor. Hekle 45-50 luftmasker, snu og
hekle kjedemasker i luftmaskene, og til sist en
fastmaske i masken der du startet. Gjør det samme på
den andre siden.
Til snoren i toppen hekler du 60 luftmasker. Stikk
heklenålen gjennom maske nr. 50, 40 og 30, hekle
dem sammen med en kjedemaske. Hekle kjedemasker
tilbake til utgangspunktet, og sy snoren fast i toppen på
luen. Fest løse tråder.

