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Jordbæråkre så langt øyet rekker, skyfri him-
mel og bare ben. Strawberry Fields er med 
sine enkle detaljer tiltenkt til dagene med 
letthet og sommerlige fornemmelser. Du kan 
velge kun å strikke skjørtet eller få et helt 
sett, hvis du også strikker T-skjorten Here 
Comes the Sun. 
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Materialer
400 (400) 450 (450) 500 (500) 550 g Merci fra Filco-
lana i farge 614 (Strawberry Daiquiri)
Rundpinne 2,5 mm og 3 mm, 60-80 cm
Markører eller kontrastfarget tråd samt evt. kontrast-
farget sytråd 
4 cm bred elastisk strikk i lengde svarende til ditt 
midjemål

Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Mål
Passer til midjemål: 63-70 (71-78) 79-86 (87-94) 95-
106 (107-118) 119-130 cm
Skjørtets midjemål: 85 (92) 99 (106) 118 (130) 141 
(rynkes på plass til ønsket mål ved hjelp av elastisk 
strikk)
Hel lengde: 80 (80) 84,5 (84,5) 89 (89) 89 cm

Strikkefasthet
26 m og 34 p i glattstrikk på p 3 mm = 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. Har du flere ma-
sker på 10 cm, skal du bytte til en tykkere pinne, har 
du færre masker på 10 cm, skal du bytte til tynnere 
pinne.

Spesielle forkortelser
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h-økn (høyre økning): Løft tråden mellom 2 m opp på 
pinnen bakfra og strikk den rett.
v-økn (venstre økning): Løft tråden mellom 2 m opp 
på pinnen forfra og strikk den vridd rett.

Arbeidsflyt
Skjørtet strikkes rundt ovenfra og ned. Øverst lages 
det en løpegang til elastisk strikk. Kanten nederst 
avsluttes med en hullmønsterbord og en glattstrikket 
kant som legges dobbelt og sys fast på baksiden. Det 
økes masker underveis for å få en fin vidde i skjørtet.

Skjørt
Legg opp 222 (240) 258 (276) 306 (336) 366 m på 
rundp 3 mm og strikk rundt til arbeidet måler 8 cm. 
Nå skal det økes for å få en fin vidde i skjørtet. 
Sett inn maskemarkører og strikk samtidig økningene 
slik:
*Strikk 36 (39) 42 (45) 50 (55) 60 r, h-økn, sett inn 
en markør, 1 vr, v-økn*, gjenta fra * til * ut omg 
(totalt 6 ganger) = 234 (252) 270 (288) 318 (348) 
378 m.
Arbeidet er nå delt inn i 6 felt som blir bredere ned-
over langs arbeidet. 

Strikk 14 omg som m viser (dvs. strikk r over r og vr 
over vr).
15. omg: *Strikk r til markøren, h-økn, 1 vr, v-økn*, 
gjenta fra * til * ut omg = 246 (264) 282 (300) 330 

(360) 390 m.

Strikk disse 15 omg ytterligere 13 (13) 14 (14) 15 
(15) 15 ganger = 402 (420) 450 (468) 510 (540) 570 
m. 
Arbeidet måler ca. 70 (70) 74,5 (74,5) 79 (79) 79 cm 
målt fra oppleggskanten. 

Strikk videre 14 omg som m viser (eller til ønsket 
lengde før den nederste kanten). 
Fjern alle markørene bortsett fra den ved starten av 
omg.
Strikk mønster slik;
1. omg: *1 m løst av, som om den skulle strikkes r, 
2 r, trekk den løse m over de to sist strikkede m, 1 
kast*, gjenta fra * til * ut omg.
2. omg: Strikk r ut omg.
3. omg: 1 r, *1 kast, 1 m løst av, som om den skulle 
strikkes r, 2 r, trekk den løse m over de to sist strik-
kede m*, gjenta fra * til * til det gjentår 2 m på omg, 
1 m løst av, som om den skulle strikkes r, 2 r, trekk 
den løse m over de to sist strikkede m (den siste 
fellingen gjøres slik over den første masken på omg. 
Derfor skal markøren tas ut underveis mens man fel-
ler for så å settes tilbake igjen etterpå mellom de 2 
m).
4. omg: Strikk rett.

Strikk 1. – 4. omg ytterligere 6 ganger (hullmønster-
borden måler nå 8 cm).

Bytt til rundp 2,5 mm og strikk den glattstrikkede 
kanten som skal brettes inn. Strikk inn en kontrast-
farget sytråd sammen med garnet på den neste omg 
som strikkes r. 
Slik at det blir enklere å se denne omgangen når kan-
ten nederst skal strikkes sammen. Strikk så 9 omg r.
Brett kanten inn mot vrangen og strikk sammen 
med den omg hvor det ble strikket inn en sytråden, 
samtidig som det felles av (kanten kan også felles av 
på vanlig måte og sys fast til slutt på baksiden), slik: 
Strikk første m på pinnen r sammen med første m 
fra omg med sytråd. Strikk neste m r sammen med 
den neste m fra omg med sytråd. Trekk den første 
strikkede m over den andre m, så den felles av. Trekk 
samtidig sytråden ut av denne m. Pass på at det 
hverken blir for stramt eller for løst. Fortsett rundt på 
denne måten til alle m er felt av. Klipp av garnet og 
fest alle løse tråder.

Montering
Løpegang: Mål den elastiske strikken slik den pas-
ser til midjen din. Klipp den av i ønsket lengde og sy 
sammen endene på en symaskin, så de ligger over 
hverandre. Snu skjørtet med vrangen ut og legg den 
elastiske strikken utenpå arbeidet 4 cm fra den øver-
ste kant. Lag løpegangen ved å brette kanten ned 
over den elastiske strikken og sy oppleggskanten fast 
på vrangen rett ovenfor den første omgangen det ble 
økt. Fest alle løse tråder.


