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Klinten er grænsen mellem hav og land. Der er udsynet over havet storslået.
Øjeblikket fortoner sig i havets uendelighed. Nederdelens relief er det billede, havet tegner
i det våde sand, dér på grænsen til havet. På en gang råt og upoleret, og samtidig så smukt og
sart. Nederdelen kan bæres alene eller sammen med blusen Stevns Klint.
STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL
Passer til taljevidde: 62-70 (70-78) 78-86 (86-96) cm
Passer til hoftevidde: 88-96 (96-104) 104-112
(112-122) cm
Taljevidde: 65 (72) 80 (86) cm
Hoftevidde: 82 (92) 102 (112) cm
Hel længde: 77 (77) 79 (79) cm
STRIKKEFASTHED
20 m og 26 p i glatstrik på p 4 mm = 10 x 10 cm
24 m og 30 p i strukturstrik efter diagram 1 på
p 3,5 mm = 10 x 10 cm.
Begge mål er efter vask og udspænding.
Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere masker
på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har du færre
masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere pinde.

filcolana © 2021

MATERIALER
Garn fra Filcolana
400 (450) 500 (550) g Peruvian i fv. 356
(Woodland Dawn)
Rundpinde 3,5 og 4 mm, 80-100 cm
2 Maskemarkører
Elastikbånd 1 cm bredt, i en længde svarende til dit
taljemål plus ca. 5 cm.
Tynd, gennemsigtig strikkeelastik til at hæfte linningen med.
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Teknik

Arbejdsgang

SÆRLIGE FORKORTELSER

Modellen strikkes rundt i glatstrik, oppefra og ned.

h-udt
Højrevendt udtagning. Løft lænken mellem maskerne
op bagfra med venstre pind, og strik den ret.

Arbejdet deles ved slidsen, og strikkes herfra frem og
tilbage.

DIAGRAM
Se side 4.
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Nederdelens øverste stykke foldes ned og sys til på
vrangsiden, så der dannes en løbegang til elastik.
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Opskrift
LINING
Slå 126 (140) 154 (168) masker op på
rundpind 3,5 mm.
Saml omgangen og indsæt en markør ved omgangens
begyndelse (midt bag).
Strik 5 omgange ret og 1 omgang vrang (foldelinje til
løbegang).
Strik herefter 3 omg r, 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr,
1 omg r.
TALJE
Strik nu iflølge diagram 1, således:
Strik diagrammets første 4 omgange i alt 5 (5) 6 (6)
gange = 20 (20) 24 (24) omgange strikket.
Strik herefter 5.-8. omgang.
Strukturstrikken er nu afsluttet, og nederdelen strikkes
herfra rundt i glatstrik.

NEDERDEL
Skift til rundpind 4 mm.
Næste omg: Strik 6 (3) 1 (0) r *3 r, h-udt*, gentag fra
* til * til de sidste 6 (5) 3 (0) m, 6 (5) 3 (0) r = 164
(184) 204 (224) m.
Fortsæt rundt i glatstrik, til arbejdet måler 51 (51)
52 (52) cm, målt fra glatstrikkens begyndelse i taljens
nederste kant, eller til ca. 16 cm over ønsket længde.
Tip: Nederdelen er tænkt højtaljet, og bør hvile på
din talje. Slidsen begynder lige over dine knæhaser,
så brug dette som pejlemærke når du vurderer dens
længde.
Nu deles arbejdet til slids omkring markøren midt bag
og der strikkes strukturstrik frem og tilbage, langs
slidsens sider:
Strik til omgangsmarkøren, fjern denne og vend arbejdet.
Næste p (vrangsiden): Strik iflg. 1. p i diagram 2,
således: Strik diagrammets første 10 m, indsæt en
markør, strik nu som 11. m i diagrammet viser (dvs.
glatstrik) frem til 7 m før slidsens begyndelse, indsæt
en markør og strik herefter diagrammets sidste 10 m.
Markørerne angiver, hvor diagrammet skal strikkes.
Der er nu 170 (190) 210 (230) m på pinden.
Fortsæt således, til diagrammets første 5 pinde er
strikket.
Strik herefter 6.-9. pind i alt 7 gange, og strik 10.-20.
pind endnu 1 gang = i alt 44 pinde ifølge diagram.
Sidste pind er fra retsiden.
Næste p (vrangsiden): Tag 1. m løs af med garnet
foran arbejdet, strik 1 r, og luk af.
Luk af i r omg rundt indtil de sidste 3 m, strik 2 r sm og
luk af, strik 1 r og luk af.
Tip: Hvis du lukker for løst af, kan nederdelens kant
have tendens til at rulle.
MONTERING
Hæft alle ender.
Fold linningens første 5 omgange ned mod vrangsiden,
så ombukket ligger ved i foldelinjen (vrangomg), hæft
forsigtigt nederdelens opslagskant langs indersiden
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med nål og tynd elastisk tråd, så der dannes en
løbegang.
Træk en ca. 1 cm bred elastik igennem løbegangen, og
sy den sammen ved den ønskede livvidde.
Sy evt. med en tråd langs indersiden ved slidsens
begyndelse for at forstærke maskerne, så de ikke giver
sig ved stræk.
Nederdelen vaskes ifølge anvisning på banderolen og
trækkes eventuelt ud til rette mål, mens den tørrer.

DIAGRAMMER
Diagram 1: Strikkes fra højre mod venstre, nedefra og
op. Arbejdet strikkes rundt, og alle omg er således fra
retsiden
Diagram 2: Strikkes nedefra og op. Vrangsidepinde
(ulige pinde) læses fra højre mod venstre, retsidepinde
(lige pinde) læses fra venstre mod højre.
1. p er en vrangsidepind.

Diagram 2
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Diagram 1

9
8

8
7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2
1

1
7

6

5

4

3

2

1

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
Vrang på retsiden, ret på vrangsiden
Slå om pinden
Tag 2 m løs af som skulle de strikkes r sm, 1 r, træk de løse m over
Kantmaske: Tag 1. m løs af med garnet foran m.
Før venstre p ind i lænken mellem m forfra og strik 1 dr r i lænken
Før venstre p ind i lænken mellem m bagfra og strik 1 r i lænken
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