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Mange små piger elsker at klæde sig feminint, 
og kan godt nuppe en dag som prinsesse i ny 
og næ. Karoline opfylder virkelig kravene med 
det lille fine hulmønster, som samtidigt er 
sjovt og nemt at strikke. Karoline er fin både 
i børnehaven og udover den fine kjole til en 
festlig lejlighed.
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Materialer
150 (150) 200 (250) g Merci fra Filcolana i farve 607 
(Sweet Plum)
Rundpind 3 mm, 80 cm (der strikkes frem og tilbage
på rundp)
Rundpind 2,5 mm til halskant
Maskemarkører eller kontrastfarvet garn
Maskeholder(e)
5 (5) 6 (6) små knapper

Størrelser
92 cl/2 år (110 cl/4 år) 122 cl/6 år (134 cl/8 år)

Mål
Passer til brystvidde: 54 (57) 60 (64) cm
Overvidde: 65 (65) 71 (71) cm
Ærmelængde: 19 (22) 26 (30) cm (= 3/4 ærme!)
Hel længde: 32 (36) 40 (43) cm (målt fra nakken)

Strikkefasthed
27 m og 37 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pin-
den og strik den drejet (ret eller vrang som det
passer med strikningen).
O-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over den netop strikkede.
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Arbejdsgang
Trøjen strikkes frem og tilbage i ét stykke op til ær-
megabene og deles derefter til forstykker og ryg.
Ærmerne strikkes og sættes ind i ærmegabet så hele 
bærestykket med raglan strikkes ud i ét.
Forkanter (7 m): strikkes r og med de yderste 2 m 
som lænkekant.
I begyndelsen af p: 2 vr løs af med garnet foran ar-
bejdet, 5 ret.
I slutningen af p: 7 r.
Knaphul (strikkes fra retten over de 7 kantm): 2 vr 
løs af med garnet foran arbejdet, 2 r sm, slå om p 2
gange, 2 dr r sm, 1 r. På næste p strikkes de 2 om-
slag dr ret.

Hulmønster
1. p: *2 r sm, slå om, 3 r, slå om, 1 O-indt, 1 r*. 
Gentag fra * til *. Slut med 2 r sm, slå om, 3 r, slå
om, 1 O-indt.
2. og alle vrangsidep: Vrang.
3. p: 2 r, *slå om, 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m 
over, slå om, 5 r*, gentag fra *til *. Slut med slå om, 
1 r løs af, 2 r sm, træk den løse over, slå om 2 r.

Krop
Slå 213 (213) 245 (245) m op på rundp 3 mm og 
strik r frem og tilbage. Sæt mærke ved sidesømmene
således: Strik 54 (54) 62 (62) m, marker næste m (= 
højre sidesøm), strik 103 (103) 119 (119) m, marker 
næste m (= venstre sidesøm) og strik de resterende 
54 (54) 62 (62) m.
Strik i alt 7 p r med 7 kantm i begge sider. (Se beskri-
velsen af forkanter ovenfor). Skift derefter til

hulmønster efter diagrammet, stadig med 7 kantm. 
De markerede m (”sidesømme”) strikkes glat på alle
pinde og regnes ikke med i hulmønsteret, idet der 
senere tages ind på begge sider heraf.
Fortsæt lige op i hulmønster og tag 1 maske ind på 
hver side af den markerede m på hver 10. (10.) 12.
(12.) p i alt 8 gange således: Strik til 2 m før den 
markerede m, 1 O-indt, 1 r, 2 r sm. Når der er taget
ind i alt 8 gange (= 181 (181) 213 (213) m), fortsæt-
tes lige op.
Samtidig når arb måler 11,5 (14) 14 (17,5) cm, strik-
kes knaphul i højre forstykke som beskrevet
ovenfor. Gentag knaphul på hver 20. p (alle str.) (Det 
sidste knaphul placeres så vidt muligt i halskan-ten).

Når arbejdet måler 21 (24) 27 (31) cm, deles til for-
stykke og ryg, og der fortsættes i glatstrik over
bærestykkets m, mens der strikkes mønster over 
ærmem.
Luk samtidig til ærmegab således:
Næste p (retsiden): Strik r til 4 masker før den mar-
kerede m ved højre sidesøm, luk 9 m af (alle
str.), strik til 4 m før den markerede m ved venstre 
sidesøm og luk igen 9 m af. Strik p ud.
Lad arbejdet hvile og strik ærmerne.

Ærmer
Slå 46 (46) 50 (50) m op på p 3 mm og strik 7 p ret, 
idet der på sidste p tages 3 m jævnt ud til 49 (49) 53 
(53) m. Skift til hulmønster, idet den yderste m i hver 
side strikkes r på alle p (= kantmaske).
1.pind strikkes således: 1 r, strik som angivet i dia-
grammet på str. 2 og 4 år, men på str. 6 og 8 år
startes ved maske nr. 7 – således at maske nr. 8 er 
midt på ærmet på alle str. Slut med ”samme ma-ske”
som i starten på pinden samt 1 r (kantm), så ærmets 
mønster er placeret symmetrisk.

1 løs af, 2 r sm, træk den løse m over

slå om

2 r sm

1 løs af, 1 r, træk den løse m over

r på retsiden, vr på vrangsiden
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Diagram
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Strik hulmønster 7 (8) 8 (8) cm lige op, og tag deref-
ter 1 m ud i hver side lige inden for kantmasken
på hver 6. p i alt 8 (10) 10 (13) gange = 65 (69) 73 
(79) m.

Når ærmet måler 19 (22) 26 (30) cm, lukkes i hver 
side for 5 m. Slut med en p fra retsiden.
Lad maskerne hvile, og strik det andet ærme på 
samme måde.

Bærestykket
Sæt nu ærmernes masker ind over ærmegabet, og 
sæt et mærke de 4 steder, hvor ærmernes masker 
møder forstykker og ryg. Start med en p fra vrangsi-
den. Strik frem og tilbage i glatstrikning over ryg-
gens og forstykkernes masker og hulmønster over 
ærmets m, og tag ind til raglan på hver retsidepind 
således:
Strik til 3 masker før 1. mærke, 1 O-indt, 2 r, 2 r sm 
(= 1 raglanindtagning med 2 masker taget ind).
Gentag denne indtagning på hver retsidepind ved alle 
4 mærker (= 8 masker taget ind), til der er taget ind i 
alt 17 (17) 21 (22) gange. Nu er halsen foran nået.
Sæt på de næste to pinde de sidste 15 (15) 16 (16) 
yderste m (inkl. kantm) på en maskeholder eller en
tråd, og fortsæt med raglanindtagninger på alle retsi-
depinde.
Sæt i halssiden yderligere 3, 2 og 1 masker (alle str.) 
på maskeholder i begge sider og bryd garnet.

Halskanten
Sæt garnet til igen lige efter kantmaskerne på højre 
forstykke (på retsiden af arb) og strik nu ret frem og 
tilbage over alle m inkl. de hvilende m med en rundp 
2,5 mm.
NB: Strik evt. en ekstra m op ved ”de små huller”, 
hvor m var sat på maskeholder. Den ekstra m strik-
kes
dr r sammen med den følgende m for at lukke hullet.
Strik i alt 7 pinde, idet der på den 5. pind strikkes 
endnu et knaphul. Luk af i ret uden at stramme
garnet.

Montering
Hæft ender. Sy ærmesømmene med madrassting fra 
retsiden og sy ærmegabssømmene med maskes-ting. 
Sy knapper i ud for knaphullerne. Skyl arbejdet, cen-
trifuger let og lad tørre liggende.


