
T h o r a s  bab y  card ig a n
En hættetrøje uden sømme med snonings-fletning



Jeg elsker at strikke cardigans til mine veninders babyer i barselsgave :-) For år tilbage 

fandt jeg dette dejlige mønster på en nem baby cardigan og har leget med det siden, fordi 

jeg hader at strikke det samme to gange ;-) 

Denne gang var det min strikkekyndige veninde, der ventede sig. Hun har et fantastisk sjal 

i det smukkeste grønne garn, og da jeg drog ud for at købe garn til denne trøje, fandt jeg 

det smukkeste grønne Lucca fino merino og måtte bare tage det. Først senere gik det op 

for mig, at det var præcis dette garn, min venindes sjal er strikket i :-) 

Jeg faldt på et tidspunkt i min søgen efter mønstre på Ravelry dette fantastisk flotte 

mønster. Jeg vidste dog at jeg ikke ville få lavet det selv, fordi jeg bare er så dårlig til at 

sømme, men det gav mig inspirationen til at lave denne trøje. Jeg valgte et mere simpelt 

snoningsmønster, fordi det passer bedre med den måde den er konstrueret, med raglan-

ærmer. 

S t r :   6 mdr – 25 cm fra skulder til bunden.

Mat er i a l er :

• 100 g Lucca Fino eller andet garn i samme tykkelse

• 4,5 mm rundpind + en tyndere til opslaget

• Strømpepinde i 4,5 mm til hestetømmen samt evt. ærmerne

• Evt. hjælpenål (hn) til snoninger, eller lær at lave snoninger uden her.

• Strikkemarkører

• Uldnål

• 3 knapper (eller 4, jeg giver altid en ekstra sammen med trøjen)

S t r i k k e f a st hed :

21 masker = 10 cm 

O rd f o r k l a r i nger  o g  t e k n i k k er :

• r – ret; rs - retsiden

• v – vrang; vs – vrangsiden 

• Retstrik – hver anden pind ret og hver anden pind vrang, set fra retsiden. Alternativ  

http://knittingpureandsimple.com/products-page/free-patterns/easy-baby-cardigan/
http://www.paapinden.dk/moenstre/snoninger.php
http://www.jujubeandlolo.com/patterns/cardiganformerry.php
http://www.jujubeandlolo.com/patterns/cardiganformerry.php
http://www.paapinden.dk/blog/indlaeg.php?aar=2007&post=011
http://paapinden.dk/


kantning beskrevet på sidste side.

• Magisk løkke   (til hætten, samt til ærmer hvis du ikke bruger strømpepinde)

• Tyrkisk opslag   – jeg vil varmt anbefale at du øver dig først :-)

• Udtagning (udt.) - strik r og derefter vr i samme maske, inden den tages af. 

Denne simple udtagning kan erstattes med andre udtagninger, hvis det foretrækkes.  

Alternativ udtagningspind er beskrevet i kursiv med grøn skrift herunder samt i selve  

opskriften. Jeg benytter udtagningen her, men brug din favorit:

• 1udF – udtagning; løft lænken mellem maskerne forfra med venstre pind og strik ret  

i bagerste maskeled. Hælder mod venstre. Video her.

• 1udB - udtagning; løft lænken mellem maskerne bagfra med venstre pind, og strik  

ret i forreste maskeled. Hælder mod højre. Video her. 

• Indtagning venstre (indt.v.) - 2 ret sammen mod venstre: tag to masker løst af 

enkeltvist som ret, før venstre pind ind i begge masker og strik dem sammen genne 

bagerste maskeled. Video her.

• Indtagning højre (indt.h.) -  2 ret sammen mod højre: strik to masker ret sammen. 

Video i linket ovenfor.

• K1B – flyt en m løst af på hn og placér den bag arbejdet. Strik de næste 2 m først, 

og derefter m fra hn. Video af snoning her. 

• K2F – flyt 2 m løst af på hjælpepind og placér den foran arbejdet. Strik den næste 

m først, og derefter m fra hn.

• K2B – flyt 2 m løst af på hn og placér den bag arbejdet. Strik den næste m først, og 

derefter m fra hn.

• Pm – placér markør

• Fm – flyt markør

S n o n i nge n :

Fletningen spænder over 9 m og udføres således:

• Række 1 (RS): K2F, 1 vr, 2 r fra hn. K1B, 2 r, 1 vr fra hn. 

K2F, 1 vr, 2 r fra hn.

• Række 2 (VS): 2vr, 2r, 4vr, 1r.

• Række 3: 1 vr, K2B, 2 r, 2 r fra hn. 2vr, 2 r.

• Række 4: 2vr, 2r, 4 vr, 1 r.

http://www.youtube.com/watch?v=YDynrSgPumo&NR=1;autoplay=1
http://www.paapinden.dk/strikkeguide/indtagninger.php
http://www.youtube.com/watch?v=aEG9BNqxeJI;autoplay=1
http://www.youtube.com/watch?v=PJngSAHq_Iw;autoplay=1
http://www.maisha.dk/node/235
http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/denmagiskeloekke.php


• Række 5:  K1B, 2 r, 1 vr fra hn. K2F, 1 vr, 2 r fra hn. K1B, 2 r, 1 vr fra hn.

• Række 6: 1 r, 4 vr, 2 r, 2 vr.

• Række 7: 2 r, 2 vr. K2F, 2 r, 2 r fra hn. 1 vr.

• Række 8: 1 r, 4 vr, 2 r, 2 vr.

Gentag disse 8 rækker.

O p s k r i f t :

Hætte:

Med de to rundpinde, lav 36 omslag (bliver til 72 m) og 

strik således:

• Række 1 (RS): 2 r, 2 vr, 9 r, 2 vr,  42 r, 2 vr, 9 r, 2 

vr, 2 r. 72 m. Vend arbejdet – du strikker frem og 

tilbage.

• Række 2 (VS): 4 r, 9 vr, 2 r, 42 vr, 2 r, 9 vr, 4 r.

• Række 3: 2 r, 2 vr, indsæt fletning række 1, 2 vr, 42 r, 2 vr, indsæt fletning række 1, 

2 vr, 2 r.

Fortsæt som etableret her, til hætten fra opslagspinden måler 18 cm. Tag nu ind:

(RS): tag 6 m ind jævnt fordelt på de 42 retmasker mellem fletninger. 66 m.

Krop:

Herefter påbegyndes udtagningerne:

• Vrangside: 4 r, fletning (9m), 2 r, 1 vr, pm, 9 vr, 

pm, 16 vr, pm, 9 vr, pm, 1 vr, 2 r, fletning (9m), 4 

r. 66 m. 

• RS: Strik mønster frem til 1 m første markør, udt, 

fm, udt, gentag hele rækken, 8 udt. 74 m.  



• Alternativ vrangside: 4 r, fletning (9m), 2 r, 1 vr, pm, 1 vr, pm, 8 vr, pm, 1 vr, pm, 14  

vr, pm,1 vr, pm, 8 vr, pm, 1 vr, pm, 1 vr, 2 r, fletning (9m), 4 r. 66 m.

• RS: *Strik mønster frem til markør, 1udB, fm, 1udF*, gentag fra * til * hele rækken, 8  

udt. 74 m.

• VS: Følg mønster ved at strikke r over r og vr over vr. Alle nye m strikkes vr på VS 

og r på RS.

Fortsæt indtil du har 170 m i alt og følgende maskeantal mellem markører:

29, 35, 42, 35, 29. Afslut på vrangsiden. Næste række:

• (RS): Strik mønster frem til markør, fjern markør, 1 r. Sæt alle masker frem til næste 

markør af på et stykke garn ved hjælp af en uldnål. Fjern markør. Strik videre for på 

denne måde at samle forstykke og bagstykke ELLER slå 8 m op før der strikkes 

videre efter markør. Dette bør gøres, hvis der er behov for ekstra vidde i krop og  

ærmer, men for de fleste vil det ikke være nødvendigt. Strik r frem til 3. markør, fjern 

den, 1 r og sæt masker frem til 4. markør af på et stykke garn. Strik videre ELLER 

slå 8 m op, før der strikkes videre i mønster. 

Nu strikkes kun på kroppen:

• VS: Strik r over r og vr over vr. 

• RS: Strik mønster fortsat.

Fortsæt indtil målet fra skulderen til bunden er 23 cm. 

Strik herefter retstrik 4 pinde og luk af fra retsiden i retmasker. 

Ærmer:

Tag maskerne op fra garnstykkerne. Hvis du har slået ekstra  

masker op i ærmegabene, tages et tilsvarende antal m op her,  

evt med en hæklenål. Placér markør midt i ærmegabet for at 

markere begyndelsen af omgangen. 

Strik 6 omgange og tag så ind således:

• Omg. 7: r frem til 2 m før markører, indt.v., flyt markør, 

indt.h. Tag ind på hver 7. omgang.

Fortsæt til ærmet fra skulderen ned måler 16 cm eller ønsket. Strik 4 omgange retstrik, luk 

af og hæft ender.



Lukning og knapper:

Trøjen lukkes med 3 trendser af hestetømme og store 

knapper. Sy knapperne i midt i snoningen på venstre 

forstykke og hæft ender. Måske du skal sy dem på den 

anden led, for jeg tror egentlig jeg gjorde det forkert her ;-)

Strik en hestetømme ved at slå 3 m op på en strømpepind 

og strikke ret hele tiden uden at vende – dvs bare trække 

maskerne over mod højre side af pinden hver gang du har 

strikket de 3 m. Se video her. Fortsæt til hestetømmen er 6 

cm lang og afslut ved at trække garnet igennem de 3 m.

Læg hestetømmen dobbelt og sy den fast ved siden af snoningen, mellem den sidste 

række retmasker og den første række vrangmasker, på højre forstykke. Gentag med alle 3 

hestetømmer.

Alternativ lukning: knaphuller i fletningen

En bruger på Ravelry foreslog knaphuller som et muligt 

alternativ til trendser (tak til Karen :-)) Da jeg lavede 

mønstret, udelukkede jeg egentlig knaphuller som en 

mulighed, men efter lidt eksperimentering er jeg nået frem 

til en løsning, som jeg faktisk synes er rigtig fin. Den er 

næsten usynlig, og selvom den ikke er præcist i midten af 

fletningen, er det tæt nok på til at det ser fint ud, når den er 

knappet :-) Når trøjen er åben, er hullerne næsten ikke til at 

få øje på. 

De laves i række 7 og 8 af fletningen:

• Række 7 (RS): 1r, indt.v, slå om, K3B, 2r, *indt.h, 1r* fra hn, 1vr

• Række 8 (VS): 1r, 4vr, 2r i omslag, 2vr

Gentag med så mange knaphuller, som du ønsker. Jeg synes 3 er helt fint til en babytrøje. 

Du skal bare regne ud, hvor de skal sidde :-) Prøven på billedet ovenfor har 2 med kort 

mellemrum, men du skal naturligvis ikke lave dem så tæt. Måske 1 knaphul for hver 3. 

eller 4. gentagelse af fletningen?

http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/snore-til-strik.php


Ordforklaring:

• Slå om – slå garnet omkring højre pind, inden du strikker videre

• K3B – Kryds 3 bag arbejdet; sæt 3 m løst af på hn og placér bag arbejdet. Strik 2 m 

ret og dernæst m fra hn.

• 2r i omslaget – strik ind i omslaget som alm ret, og igen i bagerste maskeled. Dette 

giver 2 vr på RS. 

Alternativ kant

Et andet forslag var at bruge en såkaldt ”self i-cord” - dvs en hestetømmekant, der opstår 

af sig selv – i stedet for retstrik-kanten foran på trøjen. Dette gøres med 3 retmasker i 

siderne, som tages løst af (som vr) på RS, og strikkes vr på VS, og trækkes godt til. 

En anden mulighed, en af mine favoritter, giver også en fin rundet kant:

• RS: 1r, 1 løs af som vr med garn foran arbejdet,1r

• WS: 1 løs af som vr med garn foran arbejdet, 1r,  1 løs af som vr med garn foran 

arbejdet

Jeg er sikker på at begge disse kanter vil se skønne ud på denne trøje :-) Men husk at du 

skal slå 2 m mere op, hvis du bruger dem i stedet for retstrik-kanten! Husk også at blokke 

arbejdet. Vask det, og læg det fladt til at tørre, mens du evt. sætter nåle i kanterne for at 

brede dem ud, eller stryg det let med damp.

Jeg håber du vil nyde dette mønster lige så meget som jeg nød at lave det, og tøv ikke 

med at kontakte mig, hvis du har problemer :-)

2011, Sisse Holmstrup, Maisha 

Denne opskrift må offentliggøres allevegne, så længe den er gratis og frit tilgængelig ;-)  

Den må benyttes til at lave trøjer til videresalg. Den må også gerne ændres og blive  

offentliggjort, så længe den stadig er gratis og frit tilgængelig, og indeholder et link til den  

oprindelige opskrift :-) 

http://maisha.dk/

