
 
 

Striktrøje baby og djævlehue 
 
Materialer: Llama el. mio fra Järbo Garn eller Easy Care fra 
Mayflower. Check strikkefastheden 
Størrelser/år: 0-3 mdr (3-6 mdr) 9-12 mdr (12-18 mdr) 
Garnforbrug: 100 (150) 150 (200) gr 
Tilbehør: 5 knapper 
Pinde: rundpind og strømpepind 3,5 
Strikkefasthed: 24 m og 46 p i retstrikning på p 3,5 = 10 x 10 cm 
 
Forklaringer: 
1 r dr op: 1 ret drejet op – tag lænken mellem m op på p og strik den 
drejet r 
1 vr dr op: 1 vrang drejet op – tag lænken mellem m op på p og strik 
den drejet v 
 
Trøjen strikkes oppefra og ned i et stykke.  
 
Knaphuller: 
2 r, luk 1 m af. Slå 1 m op over den aflukkede m på næste pind. Strik første knaphul på 5. pind og herefter 
på hver 12 (16) 16 (18) p efter halskanten. 
 
Bærestykke: 
Slå 60 (64) 70 (76) m op og strik 4 p r = halskant. 
Sæt markør ind efter 11 (12) 13 (14) m = forstykke. Sæt markør ind efter 10 (10) 11 (12) m = ærme. Sæt 
markør ind efter 18 (20) 22 (24) m = ryg. Sæt markør ind efter 10 (10) 11 (12) m = ærme. De sidste 11 (12) 
13 (13) m er andet forstykke. Nu strikkes knaphuller (se ovenfor) og udtagninger.  
1 p: (retsiden): Strik r til 1 m før markør, 1 r dr op, 1 r, *1 r, 1 r dr op, strik r til 1 m før næste markør, 1 r dr 
op, 1 r*. Gentag fra * til * i alt 3 gange. Herefter 1 r, 1 r dr op, r p hen. Du har nu taget 8 masker ud.  
2. p: Strik r til første markør (forstykket). Strik v til næste markør (ærme). Strik r til næste markør (ryg). Strik 
v til næste markør (ærme) og strik r pinden ud (forstykke). 
 
Gentag disse 2 p i alt 14 (15) 16 (18) gange til du har 172 (184) 198 (220) m. Husk også at strikke knaphuller! 
 
Nu deles arbejdet i krop og ærmer. Strik r over forstykkets 25 (27) 29 (32) m. Sæt ærmets på 
hjælpepind/tråd 38 (40) 43 (48) m. Slå 4 (4) 6 (6) m op. Strik over ryggen 46 (50) 54 (60) m. Sæt det andet 
ærme på hjælpepind/tråd 38 (40) 43 (48) m. Slå 4 (4) 6 (6) m op og strik over forstykket. Strik nu lige op 
over alle 104 (112) 124 (136) m til arbejdet måler 14 (16) 18 (21) cm. Luk af. 
 
Ærmer: 
Ærmerne strikkes på strømpepinde. Sæt garnet til nederst midt i ærmegabet. Slå 2 (2) 3 (3) m op, strik over 
ærmets m og slå 2 (2) 3 (3) m op. I alt 42 (44) 49 (54) m. Strik glatstrikning på strømpepindene og tag 
samtidig ind på 4. omgang og herefter hver 8. omgang. 1 r, 2 r sm, strik til der mangler 3 m: 2 r dr sm, 1 r. 
Tag ind i alt 4 gange 34 (36) 41 (46) m. Når ærmet måler 12 (14) 16 (19) cm strikkes skiftevis en omg 1 r og v 
4 gange. Luk af. Strik det andet ærme på samme måde.  
 
 



 
 

Tips: du kan evt undlade at afslutte ærmet med 4 ribriller. Luk i stedet af og hækl en sjov kant rundt på 
trøjen og ærmet. Fx en omgang fm og herefter musetakker. *3 lm, 1 fm i 1. lm, spring 1 m over, 1 km i 
næste m*. Gentag fra * til * kanten rundt. Du kan evt. bruge en anden farve til kanten.  
 

Djævlehue 
 
Materialer: Llama el. mio fra Järbo Garn eller Easy Care fra Mayflower. Check strikkefastheden 
Størrelser/år: 0-3 mdr (3-6 mdr) 9-12 mdr 
Garnforbrug: 100 (150) 150 (200) gr 
Tilbehør: 5 knapper 
Pinde: rundpind og strømpepind 3,5 
Strikkefasthed: 24 m og 46 p i retstrikning på p 3,5 = 10 x 10 cm 
 
Indtagning: 1 løs af, 2 masker ret sammen, træk den løse maske over 
Udtagning: Strik 2 masker i 1 maske 
Perlestrik: *1 ret, 1 vrang* omgangen ud. 
Ribstrik: *2 ret, 2 vrang*  
 
Slå 87 (97) 107 m op på rundpind og strik tilbage i perlestrik, ret- eller ribstrik. Herefter strikkes rundt på 
rundpinden. Strik yderligere 4 omgange. 
 
På 6. pind strikkes: 1 ret, udtagn. 14 (16) 18 r, indt. 14 (16) 18 r, udtagn. 1 r, udtagn. 9 (10) 11 r. indtagning, 
9 (10)11 r, udtagn., 1 r, udtagn., 14 (16) 18 r, udtagn., 1 r, udtagn. 14 (16) 18 r, udtagn., 1 r 
 
7. p strikkes ret – gentages på hver anden omgang på hele huen 
8. p. strikkes som 6. pind. Gentag ind- og udtagningerne endnu 8 (9) 10 gange. 
 
Skift til strømpepinde når du har behov for det. Strik nu kun indtagn. Indtil der er 8 m tilbage på pinden. 
Indtagningerne laves fortsat kun på hver 2. pind. Bryd garnet og træk snoren igennem de sidste m.  
 
Hækl en snor til hver side på ca. 20 cm.  
 
 


