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Amaliehaven er en viderefortolkning af det 
populære design Kastellet. En fin kjole strikket 
i lun alpaka. En sød vinterkjole eller måske 
endda en dejlig julekjole. 
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Materialer
150 (150) 200 (200) 250 g Indiecita fra Filcolana i fv. 
147 (Hunter Green)
Rundpind 2,5 og 3 mm, 80 cm.
Strømpepinde 2,5 mm og 3 mm (hvis du ikke strikker 
med magic loop)
Markører eller tråd i kontrastfarve
Maskeholdere eller en tråd restegarn

Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 10 
år/140 cl

Mål
Passer til overvidde: 49-52 (53-56) 57-62 (63-66) 
67-70 cm
Overvidde: 55 (60) 67 (72) 75 cm 
Hel længde: 45 (53) 65 (77) 89 cm

Strikkefasthed
26 m og 32 p i glatstrik på p 3 mm = 10 x 10 cm 
(efter vask).
Passer strikkefastheden ikke, prøv med en større eller 
mindre pind

Særlige forkortelser
v-udt (venstre udtagning): Løft lænken mellem 2 m 
op på pinden, og strik den drejet ret.
h-udt (højre udtagning): Løft lænken mellem 2 m op 
på venstre pind bagfra, og strik den ret.
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Arbejdsgang
Kjolen strikkes oppefra og ned, med rundt bære-
stykke strikket i hulmønster. Efter deling til ærmer, 
strikkes kroppen rundt i glatstrik, med udtagninger 
som giver en fin A-form. 

Bærestykke
Slå 98 (100) 102 (106) 110 m op på rundp 2,5 mm, 
saml omg og indsæt en markør til markering af omg 
begyndelse. 
Strik 2,5 cm rib (1 dr r, 1 vr). 
Skift til rundp 3 mm og strik mønster med udtagnin-
ger således:

Mønster
1. omg: Strik r.
2. omg (udtagningsomg): Som beskrevet nedenfor.
3.-7. omg: Strik r.
8. omg: *Slå om, 2 r sm*, gentag fra * til * omg ud.
Gentag disse 8 omg gennem hele arbejdet. Udtag-
ninger på 2. omg i hver mønsterrapport, strikkes som 
anvist nedenfor.

1. gang: Strik 8 (0) 2 (6) 0 r, *1 v-udt, 5 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 116 (120) 122 (126) 132 m.

2. gang: Strik 6 (0) 2 (6) 2 r, *1 v-udt, 5 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 138 (144) 146 (150) 158 m. 

3. gang: Strik 8 (4) 6 (0) 8 r, *1 v-udt, 5 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 164 (172) 174 (180) 188 m. 

4. gang: Strik 4 (2) 4 (0) 8 r, *1 v-udt, 5 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 196 (206) 208 (216) 224 m. 

5. gang: Strik 4 (2) 4 (0) 8 r, *1 v-udt, 6 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 228 (240) 242 (252) 260 m. 

Kun str. 6 (8) 10 år
6. gang: Strik - (-) 2 (0) 8 r, *1 v-udt, - (-) 10 (9) 7 
r*, gentag fra * til * omg ud = - (-) 266 (280) 296 
m. 

Alle str.
Strik 7 omg r.
Nu deles arb til krop og ærmer: Strik 68 (72) 81 (86) 
90 r (ryg), sæt 46 (48) 52 (54) 58 m på en maske-
holder (ærme), slå 4 (6) 6 (8) 8 nye m op under 
ærmet, strik 68 (72) 81 (86) 90 r (forstykke), sæt 46 
(48) 52 (54) 58 m på en maskeholder (ærme), slå 4 
(6) 6 (8) 8 nye m op under ærmet. 
Indsæt en maskemarkør i hver side, midt i de 4 (6) 6 
(8) 8 opslåede m under ærmerne. Omg’s begyndelse 
er nu ved den første af disse 2 markører.
Strik rundt i glatstrik over kroppens 144 (156) 174 
(188) 196 m, mens der tages ud på hver 16. omg, 
således: Strik *12 r, 1 h-udt, 1 r, 1 v-udt, strik r til 
13 m før næste markør, 1 h-udt, 1 r, 1 v-udt, 12 r*, 
gentag fra * til * omg ud.
Fortsæt således til arbejdet måler 42,5 (50,5) 62,5 
(74,5) 86,5 cm (målt midt bag).

Fortsæt på p 3 mm og strik rib (1 dr r, 1 vr), til ribben 
måler 2,5 cm. Luk af som m viser.

Ærmer 
Begynd midt i ærmegabet og strik 2 (3) 3 (4) 4 m op, 
ud mod de hvilende m, strik de 46 (48) 52 (54) 58 
ærmem r, strik 2 (3) 3 (4) 4 nye m op, frem til mid-
ten af ærmegabet = 50 (54) 58 (62) 66 m. 
Saml til en omg og sæt en markør for omg’s begyn-
delse.
Strik lige ned i glatstrik til ærmet måler 18 (26) 29 
(32) 35 cm. 
Tag ind på næste omg således: Strik *8 (6) 5 (5) 4 
r, 2 r sm*, gentag fra * til * yderligere 3 (5) 7 (7) 9 
gange, 10 (6) 2 (6) 6 m r = 46 (48) 50 (54) 56 m.
Skift til rundp 2,5 mm og strik rib (1 dr r, 1 vr), til 
ribben måler 4 cm. Luk af som m viser.
Strik det andet ærme magen til.

Montering
Hæft ender og vask kjolen ifølge anvisningerne på 
banderolen. Lad kjolen tørre fladt på et håndklæde.


