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400 g New Zealand lammeuld fra Filcolana i farve 122 
(antrazit)
Rundpind 3½ mm, 40 og 80 cm
Hæklenål nr. ca. 4-5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd

Én størrelse: M-XXL

Passer til brystvidde: 92-116 cm
Overvidde: 100 cm
Vidde forneden: ca. 135 cm
Hel længde: ca. 100 cm

24 m og 38 p på p 3½ mm = 10 x 10 cm.

Strik 1 maske ret, lad masken blive på venstre pind, 
slå om, strik én gang mere i samme maske. Strik så 
6 p glatstrik over de 3 masker (1. p strikkes vr fra vr-
siden af arb). Tag derefter 1 maske løs af, strik de 
næste 2 masker sammen, og træk den løse maske 
henover.

Kjolen strikkes rundt nedefra og op til ærmegabet. 
Ryg og forstykke strikkes færdige hver for sig. Så 
strikkes masker op i ærmegabene, hvorefter 
ærmerne strikkes. Til sidst hækles rundt langs 
halsudskæringen.

Materialer

Størrelser

Mål

 
Strikkefasthed

Bobler

Arbejdsgang

I butikken - hvor  modellen er opstået, kalder 
de den for ”tryllekjolen”, fordi den klæder så 
utrolig mange forskellige mennesker. Den er 
strikket i tynd lammeuld, og bliver derfor let 
og lækker.

Design: Kildebjerg

 - en strikket kjole med små effektfulde bobler
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Krop
Slå 320 m op på rundp nr. 3½ (80 cm) med dobbelt 
garn, og strik 4 omgange glatstrik. Fortsæt derefter i 
glatstrik med enkelt garn til arbejdet måler 63 cm fra 
opslagningskanten  Bemærk at der strikkes bobler, 
som beskrevet ovenfor, rundt omkring efter ønske på 
dette nederste stykke af kjolen.
På næste omgang tages 60 m ind jævnt fordel (ca. 
hver 5. m omg rundt) = 260 masker. Strik en omgang 
uden indtagninger. Tag herefter 28 m ind jævnt 
fordelt på omg (ca. hver 9. m omg rundt) = 232 
masker.
Sæt nu et mærke ved omg's begyndelse og endnu et 
mærke efter 116 masker = ”sidesømmene” på kjolen. 
Strik 1 cm lige op.
Tag 1 m ud på hver side af de to mærker, i alt 4 m (= 
236 m på henholdsvis ryg og forstykke). Strik 2 cm 
lige op og gentag udtagningen af 4 m = 240 m.
Strik 15 cm lige op, målt fra den første af de to 
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udtagninger ved mærkerne i sidesømmene, og del 
derefter arbejdet til hhv. forstykke og ryg, der 
strikkes færdige hver for sig.

(= 120 masker) Luk 4 m af, og strik hen til mærket i 
den anden side. Vend, og luk 4 m af i begyndelsen af 
p fra vr-siden af arb. Fortsæt med at lukke på hver 2. 
p for 3, 3, 3, 3, 2, 1 m i hver side (= 82 masker 
tilbage). Når ærmegabet måler ca. 11 cm lukkes 20 
m midtfor af til halsudskæring. Strik hver side færdig 
for sig ved at lukke yderligere 3 m i alt 3 gange i 
halssiden. Strik ca. 9 cm lige op med de resterende 
22 m. Skrån nu skulderen ved at lukke hhv. 7, 7, 7 m 
af i beg af de flg. 3 p fra ærmegabssiden.

Nu strikkes ryggen over de øvrige 120 masker. Luk 4 
m af til ærmegab i begyndelsen af de første 2 p. 
Fortsæt derefter med at lukke af på hver 2. p for 3, 3, 
2, 1, 1 m (= 92 masker tilbage). Herefter strikkes lige 
op til ryggen er ca. 1 cm kortere end forstykket. Luk 
de midterste 48 masker af, og skrån skuldrene som 
på forstykket.

Sy skuldrene sammen ret mod ret med tætte 
bagsting.

Strik 68 m op langs ærmegabet på forstykket samt 
yderligere 68 m op langs ærmegabet på ryggen med 
rundp nr. 3½ (40 cm). Strik 1. omgang vr med de i 
alt 136 masker. Strik derefter ca. 28 cm glatstrik, 
rundt på rundp. Tag nu 14 m ind jævnt fordelt (ca. 
hver 10. maske), strik 2 cm med de resterende 122 
masker. Tag 12 m ind jævnt fordelt (igen ca. hver 10 
maske), og strik 1 cm med de 110 m, der er tilbage. 
Tag nu 22 m ind jævnt fordelt (ca. hver 5. maske), og 
strik 2 cm med de resterende 88 m på omgangen. 
Tag til sidst 8 m ind jævnt fordelt, og luk så de 
resterende 80 m af med dobbelt garn. Strik et ærme 
magen til.

 Hækl en omgang krebsemasker (fastmasker, der 
hækles fra højre mod venstre) med dobbelt garn 
langs halsudskæringen, samt forneden på ærmerne. 
Med disse krebsemasker kan du sikre at 
halsudskæringen, særligt på ryggen, ikke kommer til 
at flane.

Forstykke

Ryg 

Montering

Ærmer

Hals- og ærmekanter
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