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PIGEKJOLE
MED RUNDT
BÆRESTYKKE
STØRRELSE: 2 (4) 6 ÅR

GARN: 		

Bomuldsgarn 8/4

GARNFORBRUG: 4 (5) 5 ngl
MODELLENS MÅL:
Overvidde:
Ca. 55 (61) 65 cm
Hel længde:
Ca. 58 (60) 62 cm
PINDE:
Rundpind: 		
Hæklenål: 		

3 mm, 60 cm
3 mm

TILBEHØR: 		
3 knapper, ca. 15 mm
			i diameter.
STRIKKEFASTHED:
28 m og 36 p/omg i glatstrikning på
p 3 mm = 10 x 10 cm.
OBS! Kontroller strikkefastheden.
Strikker du for fast, skift til grovere p.
Strikker du for løst, skift til finere p.
Stemmer strikkefastheden ikke, vil arb
få en forkert str og garnmængden kan
ændre sig.
STRIKKEFORKLARING:
Kantm: Strik første og sidste m ret på
alle p.
Hækleforklaringer:
lm (luftmaske): Begynd med en løkke,
*slå om nålen, træk en m igennem løkken*, gentag fra *-* indtil det ønskede
antal lm.
fm (fastmaske): *Strik nålen i næste m,
slå om nålen, træk en m igennem, slå
om nålen og træk igennem begge m
på nålen*.
km (kædemaske): Stik nålen i næste
m, slå om nålen og træk både igennem m og m på nålen.
FALKGARN

PIGEKJOLE MED RUNDT BÆRESTYKKE
Strikkes oppefra og ned. Slå 93 (101) 109 m op på p 3 mm. Strik 3 p ret frem og tilbage
på rundp, 1.p = vrangsiden. Fortsæt i glatstrikning. Efter 2 p tages 30 (32) 33 m ud jævnt
fordelt = 123 (133) 142 m. Strik 5 p, på næste p tages 30 (32) 33 m ud jævnt fordelt = 153
(165) 175 m. Strik 5 p, på næste p tages yderligere 30 (32) 33 m ud jævnt fordelt = 183
(197) 208 m. Strik 7 p, på næste p tages igen 30 (32) 33 m ud jævnt fordelt = 213 (229)
241 m. Strik 13 p.
Sæt markeringer: 31 (34) 36 m = halv ryg, sæt en markering om næste m.
		
42 (44) 46 m = ærme, sæt en markering om næste m.
		
63 (69) 73 m = forstykke, sæt en markering om næste m.
		
42 (44) 46 m = ærme, sæt en markering om næste m.
		
31 (34) 36 m = halv ryg.
Tag 5 (6) 7 m ud jævnt fordelt til hvert ærme, samt 1 m ud på hver side af de 4 markerede m (= 8 udt på omg).
Gentag udtagninger på hver 2.p i alt 6 (7) 8 gange. Samtidig efter 2 (3) 4 udtagninger,
strikkes 2 p retstrik (ret på begge p) kun over ærmets m, på næste p lukkes ærmets m af
og hver del strikkes for sig.
Kroppen: Luk kantm og fortsæt i glatstrikning rundt i omg (ret på alle omg).
Sæt en markering om side-m i hver side.
På næste omg tages 1 m ud på hver side af side-m = 4 udt på omg.
Gentag udtagninger på hver 14.p i alt 10 gange.
Strik lige op til kjolen måler 42 (44) 46 cm.
Kant forneden: Strik 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r.
Luk af i vrang.
MONTERING
Læg kjolen på mål mellem to fugtige håndklæder og lad tørre.
Slids midt bag: Højre side: Med p 3 mm strikkes 1 m op i hver p, men spring hver 5.p over.
Strik 3 p retstrik (ret på alle p). Luk af i ret.
Venstre side: Strik som til højre side, strik 1 p, på næste p strikkes 3 knaphuller således: Luk
2 m til knaphul, på næste p slås 2 m nye op over de aflukkede m. Strik øverste knaphul
efter 2 m fra halskanten og de øvrige knaphuller med 8 m imellem. Strik i alt 3 p retstrik.
Luk af i ret. Læg knaphulskanten over knapkanten og sy dem til i bunden af slidsen.
Kant forneden: Med hæklenål 3 mm hækles således: *3 fm, 3 lm, 1 km i 1.fm, spring 1 m
over*, gentag fra *-* jævnt fordelt langs kanten. Slut med 1 km i første fm.
Lommer (2 stk): Slå 23 (25) 27 m op på p 3 mm og strik glatstrikning frem og tilbage. Når
arb måler 6 (7) 8 cm, slut med en p fra vrangsiden, strikkes 4 p rib *1 r, 1 vr*, gentag fra *-*
og slut med 1 r. Luk af i rib.
Sy lommerne på forstykket, ca. 15 (17) 19 cm oppe fra kanten forneden.
Eller prøv kjolen på barnet og placer lommerne efter ønske.
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