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En fin lille frakke - eller trøje om man vil i fin
A-facon. Frakken er strikket i Merci, en dejlig
blød blanding af uld og bomuld.
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Materialer
Merci fra Filcolana i 3 farver:
100 g af farve A (fv 1055),
50 (50) 100 g af farve B (1090) og
50 g i farve C (fv 2010).
Pinde 2,5 mm og 3 mm samt lille rundpind nr. 3 (max 
60 cm).
6 (6) 7 små knapper

Størrelser
3 måneder (6 måneder) 9-12 måneder

Mål
Frakkekjolens overvidde: 50 (54) 58 cm
Huens omkreds: 36 (39) 41 cm

Strikkefasthed
28 masker på p 3 i glatstrik = 10 cm

Stribemønster
1. og 2. pind = glatstrik med farve A
3. og 4. pind = glatstrik med farve B
5. og 6. pind = ret med farve A
Gentag disse 6 pinde.
Stribemønsteret stikkes på frakkekjolens nederste del.

Kantmasker ved sømme
Den første maske på alle pinde tages ret løs af med 
garnet bag arbejdet og den sidste maske strikkes ret i 
slutningen af alle pinde.

Lænkekanter
De 2 yderste masker i hver side strikkes som lænke-
kant således:
I begyndelsen af hver pind tages de 2 første masker 
vrang løs af med garnet foran arbejdet.
I slutningen af hver pind strikkes de 2 sidste masker 
ret.

Frakkekjolen
Ryg og forstykker
Slå 178 (194) 210 masker op på pinde 2,5 med farve 
C (kanternes farve) og strik 8 pinde ret. (De yderste 2 
masker i hver side strikkes som lænkekanter som be-
skrevet ovenfor.) Marker desuden sidesømmene med 
en tråd, idet
maskerne fordeles således:
6 masker til knaplukning (alle størrelser), højre for-
stykke = 40 (44) 48 masker, ”sidesøm”, ryggen = 86 
(94) 102 m, ”sidesøm”, venstre forstykke = 40 (44) 
48 masker. Slut med 6 masker til knaplukning. Efter 8 
pinde ret sættes knapkantens 6 masker på en tråd (i 
begge sider af arbejdet). Skift til pinde 3 og stribemøn-
ster med farverne A og B som beskrevet.

Tag samtidig ind på hver 8. pind således (fra retsiden): 
Strik til 3 masker før første mærke ved sidesømmen. 
*Tag en maske løs af , 1 ret, og træk den løse maske 
over retmasken, 2 ret, strik 2 masker ret sammen*. 
Strik til 3 masker før mærket ved den anden sidesøm 
og gentag indtagningerne som beskrevet fra * til.*. 
Gentag indtagningerne på hver 8. pind i alt 8 (9) 10 
gange.
Strik lige op i mønster til arbejdet måler ca. 18 (20) 22 
cm. Slut på 1. pind af stribemønsteret.
Del arbejdet i forstykker og ryg på 1. pind af stribe-
mønsteret således: Strik til 3 masker før sidesømmen, 
luk 6 masker af, strik til 3 masker før den anden side-
søm, luk 6 masker af og strik pinden ud. Læg arbejdet 
til side til ærmerne er strikket.

Ærmer 
Slå med pinde 2,5 mm og farve C 36 (40) 44 masker 
op. Strik frem og tilbage. Strik 8 pinde ret. (Den yder-
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ste maske i hver side strikkes som kantmasker ved 
sømme som beskrevet ovenfor.)
Skift til pinde 3 og stribemønster som på ryg og for-
stykker, og tag i hver side 1 maske ud inden for kant-
masken på hver 4. pind til der er taget ud i alt 9 (11) 
13 gange og ærmet måler ca. 14 (16) 18 cm. (Stribe-
mønsteret skal slutte på samme sted som på forstyk-
ker og ryg.)
Luk 3 masker af i begyndelsen of slutningen af næste 
p og læg arbejdet til side. Strik det andet ærme på 
samme måde.

Raglanstykket
Sæt nu ærmernes masker ind over ærmegabenes af-
lukkede masker, og marker de 4 raglansømme hvor 
ærmernes masker møder højre forstykke, ryggen og 
venstre forstykkes masker (en gardinkrampe fungerer 
fint som markør).
Fortsæt nu i stribemønster over alle masker fra for-
stykke, ærme, ryg, ærme og forstykke, idet der på 
hver retsidepind tages ind ved alle 4 raglansømme så-
ledes:
Start på en retsidepind og strik over højre forstykkes 
masker til 3 masker før ærmemaskerne. Tag en maske 
løs af, strik næste maske ret og træk den løse m over 
(= en indtagning), strik de næste to masker (den ene 
er fra forstykket, den anden er fra ærmet), og strik 
derefter to ret sammen (= indtagning). Gentag denne 
indtagningsmåde ved hver raglansøm, dvs. hvor højre 
ærme møder ryggens masker, og tilsvarende ved ven-
stre ærmes to raglansømme. Fortsæt med indtagnin-
ger ved de 4 raglansømme på hver pind fra retsiden til 
der er taget ind 10 gange. Sidste p er 4. p af stribe-
mønsteret. Skift til farve C og strik 6 pinde ret mens 
der fortsat tages ind til ved raglan.
Skift herefter til farve B, og fortsæt med raglanindtag-
ninger på hver anden pind til der er taget ind yderli-
gere 6 (8) 10 gange.

Strik nu trøjen højere i nakken således: Strik fra ret-
siden af arbejdet til den sidste raglansøm (tag ind til 
raglan som på de øvrige retsidepinde). Vend arbejdet 
mellem de to indtagninger, tag 1 m løs af, og strik 
tilbage på vrangsidepinden til den første raglanindtag-
ning. Vend igen arbejdet midt i raglansømmen, tag 1 
m løs af, og strik tilbage, men slut 3 masker før forrige 
vending. Vend, tag 1 m løs af, og strik tilbage slut igen 
3 masker før forrige vending. Vend således hen over 
ærmernes resterende masker i alt 3 gange i hver side. 
Bryd garnet og lad maskerne hvile på pinden mens der 
strikkes forkanter.

Knapkanter
Start med kanten, hvor knapperne skal sidde (her = 
venstre forkant). 
Strik en maske op i hver lænkemaske i kanten med 
farve C. Start oppefra og slut nede ved forkantens ma-
sker og strik disse ret.
Vend arbejdet og strik nu frem og tilbage over forkan-
tens 6 masker med farve C, idet den sidste maske på 
hver vrangsidepind strikkes sammen med den nærme-

ste af de opstrikkede masker fra knapkanten (så der 
hele tiden er 6 masker i knapkanten).

Når alle de opstrikkede masker er “forsvundet”, sættes 
de 6 masker i hvile på en sikkerhedsnål eller en tråd i 
kontrastfarve, og den anden kant strikkes på samme 
måde, men med knaphuller.

Knaphulskanten
Tæl antallet af retriller på den første kant og marker 
placeringen af 6 (6) 7 knaphuller det nederste knaphul 
6 (6) 7 cm fra frakkens nederste kant, de øvrige jævnt 
fordelt opefter, dog således at det sidste knaphul pla-
ceres i halskanten, som strikkes bagefter.
Gør sådan:
Strik en maske op i hver lænkemaske i kanten med 
farve C. Start nedefra umiddelbart efter de 6 masker 
på tråden og slut foroven. Bryd garnet og start nu med 
samme farve ved de 6 masker på tråden, idet der star-
tes på vrangsiden (ret, så ret-rillerne passer) Strik nu 
frem og tilbage over forkantens 6 masker med farve C, 
idet den sidste maske på hver ret
sidepind strikkes sammen med den nærmeste af de 
opstrikkede masker fra knapkanten (så der hele tiden 
er 6 masker i knapkanten). Dette r fra retsiden og at 
sidste maske på knaphulskanten go første maske af 
de opstrikkede strikkes ret sammen. Strik knaphuller i 
samme afstand som markeret på knapkanten.

Knaphuller
Start fra retsiden. Tag to kantmasker løs af (med gar-
net foran arbejdet), 2 ret sammen, slå om pinden to 
gange, 1 maske løs af, strik den næste maske ret og 
træk den løse over retmasken. På den næste pind 
strikkes de to omslag som en ret og en drejet ret. Der 
strikkes et knaphul i højre kant svarende til hver mar-
kering på den venstre kant.
Når alle de opstrikkede masker er “forsvundet”, sættes 
de 6 masker i hvile på en sikkerhedsnål eller en tråd i 
kontrastfarve.

Halskant
Strik nu med knapkantens farve over alle masker rundt 
i halsen: både knapkanternes 6 masker i hver side og 
de hvilende masker fra det ensfarvede ”bærestykke”.
NB! Ved hver vending tages en lænke op som strik-
kes sammen med den følgende maske ved vendingen 
for at undgå små huller ved vendingerne og udjævne 
”højdeforskellen”. Når man strikker denne ekstra ma-
ske sammen med den følgende maske lukkes ”hullet”.
Strik i alt 8 pinde ret med det sidste knaphul i den ene 
knapkant, og luk af uden at stramme aflukningskan-
ten.

Montering
Hæft ender. Sy sømmene på ærmernes indersider med 
madrasting fra retten. Sy knapper i ud for knaphul-
lerne.

Hue med rullekant
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Slå 98 (106) 114 masker op på pinde nr. 2,5 med farve 
A og strik 6 pinde glat. (Den yderste maske i hver side 
strikkes som kantmasker ved sømme som beskrevet 
ovenfor.)
Skift til pinde nr. 3 og strik videre i glatstrik til huen 
måler 10 (11,5) 13 cm.
Strik nu 2 pinde retstrik og påbegynd herefter stribe-
mønsteret. Tag nu ind på følgende måde på stribemøn-
sterets 3. p og alle retsidepinde herefter: 1 kantma-
ske, *6 ret, 2 ret sammen*. Gentag fra * til * til sidste 
m. Slut med 1 kantmaske.
Strik den næste og alle følgende vrangsidepinde vrang 
(undtagen stribemønsterets 6. pind).
Næste retsidepind: 1 kantmaske, *5 ret, 2 ret sam-
men*. Gentag fra * til * til sidste m. Slut med 1 kant-
maske.
Fortsæt således med indtagninger på hver retsidepind, 
hvor der for hver gang strikkes en maske mindre mel-
lem indtagningerne. Indtagningerne skal ligge lige 
over hinanden i en linje.
Når der er 12 (13) 14 masker tilbage, skiftes til kant-
farven og ret på begge sider som til kanterne. Strik 
maskerne sammen 2 og 2 og strik 8 pinde ret. Bryd 
garnet og træk det igennem maskerne. Hæft ender og 
sy sømmen sammen umiddelbart inden for kantma-
sken. Damp ganske let, eller skyl arbejdet op med lidt 
uldvask.
Placer altid huen sådan at barnet ikke kan komme til at 
ligge på dens søm.


