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Arwetta Classic fra Filcolana: 
100 (150) 150 (150) g fuchsia, farve 153
50 (50) 100 (100) g lavendelfrost, farve 267
100 (100) 100 (100) g tidselsblomst, farve 268
Rundpind og p 3 mm, og 3½ mm (60/ 80 cm)
4 markører og kontrastfarvet tråd

2 (4) 6 (8) år

Passer til brystvidde: 54 (56) 62 (68) cm
Overvidde: 58 (62) 67 (74) cm
Vidde forneden: 86 (92) 98 (104) cm
Ærmelængde: 24 (27) 30 (33) cm
Hel længde midt bag: 47 (50) 54 (58) cm 
 

26 m og 36 p i glatstrikning på p 3½ mm = 10 x 10 
cm.

 Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden, og strik den drejet (ret eller vrang som det 
passer med strikningen).

 1 r løs af, 1 r, træk 
den løse m over den netop strikkede.

 I rundstrik som 1 omg r, 1 
omg vr. I frem-og tilbagestrikning som r på alle p.

 

Materialer

Størrelser

Mål

Strikkefasthed

Særlige forkortelser
Udt (udtagning):

O-indt (overtræksindtagning):

Ret-riller (retstrikning):

En herlig tøsekjole i Arwetta Classic. Kjolen er 
strikke rundt hele vejen op selv om der er 
”retriller”, dvs. at der strikkes både ret- og 
vrangomgange - men så spares 
sammensyningerne.  

Design: Hanne Pjedsted

 - en strikket kjole
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Arbejdsgang

Krop

4 markører til 
indtagninger:

Kjolen strikkes rundt i ét stykke op til ærmegabene 
og deles derefter til forstykke og ryg. Ærmerne 
strikkes frem og tilbage til ærmegabet, sættes ind i 
kjolens ærmegab, hvorefter ”raglanstykket” strikkes 
rundt.

Slå 224 (240) 256 (272) m op på rundp 3 mm med 
farve 153, og strik ret-riller rundt. Sæt en tråd ved 
omgangens begyndelse (= højre ”sidesøm”), og strik 
ret-rille mønster sådan: *14 (16) 18 (20) omg 
retriller, 3 omg glat, 14 (16) 18 (20) omg retriller, 2 
omg glat*. 
På første omg glat sættes 

Str. 2 år: efter 28 m, 56 m, 56 m, 56 m (= 28 m 
tilbage på omg) 
Str. 4 år: efter 30 m, 60 m, 60 m, 60 m (= 30 m 
tilbage på omg)  
Str. 6 år: efter 32 m, 64 m, 64 m, 64 m (= 32 m 
tilbage på omg)
Str. 8 år: efter 34 m, 68 m, 68 m, 68 m, (= 34 m 
tilbage på omg)
Tag på næste omg ind ved alle 4 markører på denne 
måde (alle str.): Strik til 3 m før markør: 1 O-indt, 2 
r, 2 r sm. (= i alt 8 m taget ind).
Gentag nu ret-rille mønsteret fra * til * i alt 3 gange, 
idet indtagningerne samtidig gentages på hver 
16.(18.) 20. (22.) omg (Første indtagning foretages 
på den 2. glatstrikkede p mellem ret-rillerne). Der er 
nu taget ind i alt 5 gange = 184 (200) 216 (232) m.
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Skift til rundp 3½ mm og farve 267, og strik glat 
rundt i stribemønster sådan: *10 (12) 14 (16) omg 
glat med farve 267, 2 omg ret-riller med farve 153*, 
Gentag fra * til * i alt 4 gange, og gentag  
indtag på den første omg med retriller. (Der er i alt 
taget ind 9 gange (alle str.) = 152 (168) 184 (200) 
m). 

Skift nu til farve 268 og stribemønster således: *10 
(12) 14 (16) omg glat med farve 268, 2 omg ret-riller 
med farve 153* og tag yderligere ind på 1. retrille 
omg endnu 1 gang, men IKKE på den mindste str. (= 
152 (160) 176 (192) m.

Efter yderligere 2 (4) 4 (6) omg glat med farve 268 
lukkes til ærmegab i begge sider således: 
Start ved omgangsbegyndelsens tråd: Luk for 4 m, 
strik 68 (72) 80 (88) m, og luk for 8 m. Strik igen 68 
(72) 80 (88) m, og luk de sidste 4 m. Bryd garnet. 
Lad arb hvile, og strik ærmerne.

Slå 46 (48) 48 (50) m op på p 3 mm med farve 153, 
og strik 13 (15) 19 (21) p ret-riller frem og tilbage på 
p (1. p = vrangsidep). Skift til p 3½ mm og farve 
267, strik 2 (2) 4 (6) p glat, og tag samtidig 1 m ud i 
hver side af ærmet på 1. p glat (= retsidep). Strik nu 
striber og fortsæt udtagningerne på flg. måde: Efter 2 
p ret-riller med farve 153 strikkes stribemønsteret 
*10 (12) 14 (16) p glat m farve 267, 2 p ret-riller 
med farve 153*, gentag fra * til * 2 gange (alle str.), 
idet udtagningerne i begge sider samtidig fortsætter 
hele vejen op på hver 6. p i alt 11 (13) 15 (17) gange 
(= 68 (74) 78 (84) m ved ærmegabet).

Skift til farve 268 og stribemønsteret *10 (12) 14 
(16) p glat med farve 268, 2 p ret-riller med farve 
153*, og strik dette, til der i alt er taget ud til 68 (74) 
78 (84) m, og ærmet måler ca. 22 (25) 28 (31) cm. 
Efter sidste retrille med farve 153 strikkes 2 (4) 4 (6) 
p glat med farve 268 (som på ryg/forstykke), 
hvorefter der lukkes til ærmegab i begge sider af 
ærmet for 5 m (4 m + 1 m sømmerum). Strik det 
andet ærme på samme måde.
 

Sæt nu ærmernes m ind i ærmegabene på rundp 3½ 
mm (80) cm, og sæt en mærketråd ved omgangens 
begyndelse (hvor højre ærme møder højre forstykke). 
Sæt yderligere en markør ved hvert sted, hvor 
ærmernes m møder ryg/ forstykke, i alt 4 steder. Der 
er nu i alt 252 (272) 296 (324) m på p.
Fortsæt stribemønster med farve 268 og 153 som 
øverst på ærmerne, og tag nu ind i raglansømmene 
sådan:
Strik til 3 m før omgangens begyndelse (1. markør), 
* O-indt, 2 r, 2 r sm*. Strik til 3 m før næste markør, 
og gentag fra * til * ved alle 4 markører (= 8 m taget 
ind)
Gentag raglanindtagningerne på hver 2. omg, til der 

samtidig

Ærme

Raglanstykket

er taget ind i alt 17 (19) 20 (22) gange (= 116 (120) 
136 (148) m).
Nu lukkes midtfor til halsudskæring for 16 (18) 20 
(22) m på en omg uden indtagninger, og der strikkes 
frem og tilbage i glat med farve 268,  stadig med 
raglanindtagninger ved alle 4 raglansømme. Luk 
yderligere i begge sider af halsudskæringen for 2 m, 
og derefter for 1 m ad gangen (Gælder alle str.) indtil 
alle forstykkets m er lukket af/taget ind. Bryd garnet. 
(Alternativt kan maskerne i halsudskæringen sættes 
på maskeholder, og der laves vendinger med 2 m og 
derefter med 1 m i hver side af halsen indtil alle 
forstykkets m er ”væk”. Ved hver vending laves et 
stramt omslag om p, - dette strikkes sammen med 
den følgende m, når halskanten strikkes). 

Hæft alle ender, og sy ærmerne sammen oppefra og 
ned med madrassting. Sy ærmegabene sammen med 
maskesting.

Strik m op i halsudskæringen med lille rundp 3 mm 
og farve 268. Strik 1 m op for hver af de aflukkede m 
samt evt. 1-2 ekstra m ved det skrå stykke i begge 
sider af halsudskæringen. Strik 5 (5) 6 (6) omg rib (1 
r, 1 vr), og luk meget løst af i rib.
Damp arb let under et fugtigt klæde eller vask det i 
lunkent sæbevand og skyl (eller vask evt. på 
uldprogram v 30 grader). Lad arbejdet tørre liggende.

Montering

Halskant

www.filcolana.dk

Side 2Alma


	Page 1
	Page 2

