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Klinten er grensen mellom hav og land. Der, på de sandkledte bankene, er utsynet over havet 
storslaget. Øyeblikket fortoner seg i havets uendelighet, og den bløte sanden avslører havets 
hemmeligheter, skyllet opp igjennom årtusener. Skjørtets relieff er det bilde havet tegner i 
den våte sanden, helt på grensen til havet. Både rått og upolerte, og så vakkert og sart, alt på en 
gang. Skjørtet kan brukes alene eller sammen med Stevns Klint blusen.
 

Sangstrup KlintDesign: Carrie Rasmussen

STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL
Passer til midjevidde: 62-70 (70-78) 78-86 
(86-96) cm
Passer til hoftevidde: 88-96 (96-104) 104-112 
(112-122) cm
Midjevidde: 65 (72) 80 (86) cm
Hoftevidde: 82 (92) 102 (112) cm
Hel lengde: 77 (77) 79 (79) cm
STRIKKEFASTHET
20 m og 26 p i glattstrikk på p 4 mm = 10 x 10 cm
24 m og 30 p i strukturstrikk etter diagram 1 på 
p 3,5 mm = 10 x 10 cm. 
Begge mål er etter vask og blokking.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. Har du flere masker 
på 10 cm, skal du bytte til tykkere pinne, har du færre 
masker på 10 cm, skal du bytte til tynnere pinne. 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
400 (450) 500 (550) g Peruvian i frg. 356 
(Woodland Dawn)

Rundpinne 3,5 og 4 mm, 80-100 cm

2 Maskemarkører

Elastisk strikk 1 cm bred, i en lengde svarende til 
midjemålet ditt pluss ca. 5 cm.

Tynn, gjennomsiktig elastisk tråd til å sy fast linnin-
gen med.
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Teknik
SPESIELLE FORKORTELSER

h-økn
Høyrevendt økning. Løft tråden mellom maskene opp 
bakfra med venstre pinne, og strikk den rett.

DIAGRAM
Se side 4.

 

Arbeidsgang
Modellen strikkes rundt i glattstrikk, ovenfra og ned. 

Arbeidet deles ved splitten, og strikkes herfra frem og 
tilbake. 

Den øverste delen på skjørtet brettes ned og sys fast 
på vrangsiden, så det blir en løpegang til den elastiske 
strikken. 
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Oppskrift
LINNING
Legg opp 126 (140) 154 (168) m på rundp 3,5 mm. 
Sett sammen omg og sett inn en markør ved starten på 
omg (midt bak). 

Strikk 5 omg r og 1 omg vr (brettekant til løpegang).

Strikk videre 3 omg r, 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr, 
1 omg r. 

MIDJE
Strikk nå ifølge diagram 1, slik: 
Strikk de 4 første omg i diagrammets i alt 5 (5) 6 (6) 
ganger = 20 (20) 24 (24) omg strikket. 

Strikk heretter 5.-8. omg.

Strukturstrikken er nå avsluttet, og skjørtet strikkes 
videre rundt i glattstrikk. 
 

SKJØRT
Bytt til rundp 4 mm.

Neste omg: Strikk 6 (3) 1 (0) r *3 r, h-økn*, gjenta fra 
* til * til det gjenstår 6 (5) 3 (0) m, 6 (5) 3 (0) r = 164 
(184) 204 (224) m. 

Fortsett rundt i glattstrikk til arbeidet måler 51 (51) 52 
(52) cm, målt fra starten av skjørtet, i midjens nederste 
kant, eller til ca. 16 cm før ønsket lengde. 

Tips: Skjørtet er tenkt å ha høy midje, og bør «hvile» 
i midjen din. Splitten begynner rett over knehasene 
dine, så bruk dette som pekepinn når du vurderer 
lengden på skjørtet. 

Nå deles arbeidet til splitt ved markøren midt bak, og 
det strikkes strukturstrikk frem og tilbake, på hver side 
av splitten.

Strikk til omgangsmarkøren, fjern denne, og snu 
arbeidet. 

Neste p (vrangen): Strikk ifølge 1. p i diagram 2, slik: 
Strikk de 10 første m i diagrammet, sett inn en markør, 
strikk nå som den 11. m i diagrammet viser
(dvs. glattstrikk) frem til 7 m før starten på splitten, 
sett inn en markør og strikk heretter de siste 10 m i 
diagrammets. Markørene angir hvor diagrammet skal 
strikkes. 
Det er nå 170 (190) 210 (230) m på p. 

Fortsett slik, til de første 5 p diagrammets er strikket. 
Strikk heretter 6.-9. p i alt 7 ganger, og strikk 
10.-20. p 1 gang = i alt 44 p ifølge diagram, siste p er 
fra retten.

Neste p (vrangen): Ta 1. m løst av med garnet foran 
arbeidet, strikk 1 r, og fell av. Fell av i r omg rundt inn-
til det gjenstår 3 m, strikk 2 r sm og fell av, strikk 
1 r og fell av.
Tips: Hvis du feller for løst av, kan kanten på skjørtet 
ha en tendens til å rulle seg. 

MONTERING
Fest alle løse tråder. 

Brett ned de 5 første omg på linningen inn mot 
vrangen, så bretten blir liggende i den vrange omg, sy 
forsiktig oppleggskanten på skjørtet langs innsiden 
med nål og tynn elastisk tråd, så det blir en løpegang. 
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Trekk en ca. 1 cm bred strikk igjennom løpegangen, og 
sy den sammen til ønsket livvidde. 
Sy evt. med en tråd langs innsiden av starten på splitten 
for å forsterke maskene så de ikke gir etter hvis de blir 
strukket i. 

Vask skjørtet etter anvisning på banderolen og blokk 
eventuelt ut til riktig mål, mens det tørker.
 

DIAGRAM

Diagram 1
Diagrammet strikkes fra høyre mot venstre, nedenfra 
og opp. Arbeidet strikkes rundt, og alle omg er slik fra 
retten.

Diagram 2
Diagrammet strikkes nedenfra og opp. Diagram-
met viser alle pinnene. Pinner fra vrangen (oddetalls 
pinner) leses fra høyre mot venstre, pinner fra retten 
(partalls pinner) leses fra venstre mot høyre. 1. p er fra 
vrangen.
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Diagram 1

Diagram 2

Rett på rettsiden, vrang på vrangsiden

Vrang på rettsiden, rett på vrangsiden

Kast

2 m løst av som 2 r sm, 1 r, trekk de løse m over

Før venstre p inn i lenken mellom m forfra og strikk 1 vridd r i lenken

Før venstre p inn i lenken mellom m bakfra og strikk 1 r i lenken

Første m på p tas løst av med garnet foran arbeidet


