
Grunnoppskrift – Baby body 

Denne oppskriften er en grunnoppskrift, slik at man kan velge designet selv. Dette i form av farger, 
mønster, funksjoner, størrelse og overdel. De tre (fire) bodyene på bildet har alle denne 
grunnoppskriften.  

Med unntak av den hvite bodyen har jeg brukt pinnestørrelse 2,5 og 2,75 med garn som er anbefalt 
pinnestørrelse 3. Man kan selvfølgelig bruke større pinner eller tykkere garn om man ønsker et større 
resultat. Grunnoppskriften jeg bruker er en relativt liten størrelse, men en enkel oppskrift som er 
enkel å gjøre større (og mindre) både i lengde og bredde.  

Den hvite bodyen er en body som er laget med ”restegarn” og ser derfor litt annerledes ut. Jeg har 
brukt tilsvarende oppskrift på den også, siden grunnoppskriften er relativt enkel å tilpasse garn og 
pinner, altså størrelse. 

Fordelen med denne oppskriften er at man kan begynne med dette utgangspunktet, og om 
grunnoppskriften skulle være for liten, kan man strikke den større etterhvert uten at dette gjør noe. 

Ting du burde ha: 

• To pinner

• En 40 cm rundpinne

• (Knapper)

• (Synål)



Ting du trenger å KUNNE: 

• Legge opp masker

• Strikke rette og vrange masker

• Legge til masker

• (Lage knappehull)

• Felle masker

• Legg opp 20 masker

• Ved hver rad som strikkes skal du ikke strikke den første masken. Denne skal bare tas av og
deretter begynner man å strikke maske nummer to og stangen ut. Dette gjør at man får en
finere kant rundt bena.

• Strikk disse 20 maskene 4 ganger. Om du ønsker at bodyen skal kunne åpnes nederst, vil det
være lurt å disponere disse fire radene til å lage knapphull på den ene deler og sy på knapper
på andre delen. Om dette derimot ikke er ønskelig, syr du bare de to nederste delene
sammen når arbeidet er ferdig.

• Strikk deretter disse 20 maskene 10 rader til

• Deretter skal du strikke 10 rader til, hvor du legger på 4 masker pr runde: 2 masker i hver
ende. Her kan det være lurt å legge til ny maske etter maske 2 og ny maske etter maske 3.
Det vil se penere ut, siden da skjer økningen som en del av strikketøyet. Deretter strikker du
pinnen ut til du har tre masker igjen, og gjør tilsvarende der.

https://www.youtube.com/watch?v=_cBd6MsIm6s
https://www.youtube.com/watch?v=_cBd6MsIm6s
https://www.youtube.com/watch?v=4X00nn1Zkcw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4X00nn1Zkcw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=p90CSRxI8tY
https://www.youtube.com/watch?v=p90CSRxI8tY


• Når du har strikket 9 runder og utvidet til 56 masker strikker du siste rundt på 40 cm
rundpinne (om du har det). Da skal du ha 60 master på en rundpinne og du er klar til å strikke
bakdelen.

• Legg opp 20 masker

• Husk å ikke strikke den første masken!

• Strikk disse 20 maskene 4 ganger. Tilsvarende som foran: Om du ønsker at bodyen skal
kunne åpnes nederst, vil det være lurt å disponere disse fire radene til å lage knapphull på
den ene delen og sy på knapper på andre delen. Om dette derimot ikke er ønskelig, syr du
bare de to nederste delene sammen når arbeidet er ferdig.

• Deretter skal du strikke 20 rader til, hvor du legger på 2 masker pr runde: 1 masker i hver
ende. Her kan det være lurt å legge til ny maske etter maske 2. Det vil se penere ut, siden da
skjer økningen som en del av strikketøyet. Deretter strikker du pinnen ut til du har to masker
igjen, og gjør tilsvarende der.

• Når du har strikket 19 runder og utvidet til 58 masker strikker du siste runde på samme 40
cm rundpinne som forstykket ditt er på. Viktig at du strikker det på slik at begge delene er
riktig i forhold til hverandre. Begge delene må være vrang inn og rett ut. Da skal du ha 120
masker på en rundpinne og du er klar til å strikke de sammen.



• Strikk lengden, designet og fasongen på bodyen som du ønsker.
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