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Materialer
300 (300) 300 (300) g New Zealand lammeuld fra 
Filcolana. (Farve 228).
Rundpind 3 mm, 60 cm, og 3½ mm, 80 cm.
Hæklenål nr. 2½ mm.
Markører eller kontrastfarvet tråd.

S (M) L (XL)
Passer til brystvidde 
82-88 (88-94) 94-102 (102-108) cm

Overvidde: 79 (86) 97 (103) cm
Vidde ved underkanten: 94 (103) 108 (113) cm
Vidde på skørt: 130 (143) 150 (157) cm
Hel længde: 81 (84) 87 (90) cm
 

26 m og 39 p i glatstrikning på p 3½ = 10 x 10 cm.
27 m og 42 p i glatstrikning på p 3 = 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.

Størrelse

Mål

Strikkefasthed

Udt (udtagning)

O-indt (overtræksindtagning)

Rundt og rundt går det, - det meste af kjolen 
strikkes nemlig rundt på rundpind. Kjolen 
bliver bestemt ikke færdig på en enkelt dag, 
men tålmodigheden belønnes med en enkel, 
klædelig og dejlig lun kjole. Overdelen er 
relativt kropsnær, mens der er god vidde i 
skørtet.
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Kjole

Kun str. S (M) L

Slå 255 (279) 294 (306) m op på rundp 3, luk 
sammen til en ring og strik 6 omg glatstrik.
Skift til p 3½ og tag på næste omg 1 m ud efter hver 
3. m hele omg rundt til i alt 340 (372) 392 (408) m. 
Sæt et mærke ved omg begyndelse og efter 170 
(186) 196 (204) m til markering af kjolens sider.
Fortsæt lige op i glatstrikning til arb måler 50 (51) 52 
(53) cm.

Skift til p 3 og tag ind midt på forstykket og ryggen 
således:
Næste omg: 31 (33) 38 (38) r, 2 r sm i alt 54 (60) 60 
(64) gange, 62 (66) 76 (76) r, 2 r sm i alt 54 (60) 60 
(64) gange, 31 (33) 38 (38) r = 232 (252) 272 (280) 
m.
Næste omg: 31 (33) 38 (38) r, 54 (60) 60 (64) vr, 62 
(66) 76 (76) r, 54 (60) 60 (64) vr, 31 (33) 38 (38) r 
(= der strikkes vrang over de sammenstrikkede m fra 
foregående omg).
Næste omg: Ret.

Næste omg: 31 (33) 38 (-) r, *4 (4) 8 (-) r, 2 r sm*, 
gentag fra * til * yderligere 8 (9) 4 (-) gange, 62 (66) 
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Side 2

86 (-) r, gentag fra * til * 9 (10) 5 (-) gange, 31 
(33) 48 (-) r = 214 (232) 262 (-) m.

Næste omg: Ret.
.

Næste omg: 31 (33) 38 (38) r, 45 (50) 55 (64) vr, 
62 (66) 76 (76) r, 45 (50) 55 (64) vr, 31 (33) 38 
(38) r.

Fortsæt lige op i glatstrikning over alle m til arb 
måler 63 (65) 67 (69) cm.
Del nu arb i forstykke og ryg således:
Næste omg: 103 (110) 124 (132) r, luk 8 (12) 14 
(16) m af, 99 (104) 117 (124) r, luk 8 (12) 14 (16) 
m af.
Der er nu 99 (104) 117 (124) m på hhv. ryg og 
forstykke.

Strik frem og tilbage i glatstrikning over ryggens m 
(= det ene sæt m efter delingen), og tag  
ind til ærmegab i begge sider således:
1. p (vrangsiden): 1 r (= kantm), 1 vr, 2 dr vr sm, 
vr til de sidste 4 m, 2 vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm).
2. p (retsiden): 2 r, 2 r sm, r til de sidste 4 m, 1 o-
indt, 2 r.
Gentag disse indtagninger på hver p yderligere 5 (5) 
7 (7) gange, så på hver 2. p 2 (3) 3 (3) gange og 
endelig på hver 4. p 1 (1) 1 (2) gange = 79 (82) 91 
(96) m.
Fortsæt lige op til arb måler 75 (77) 80 (82) cm. 
Luk nu de midterste 19 (20) 21 (22) m af til 
halsudskæring og strik hver skulder færdig for sig.

 Luk i halssiden på hver 2. p 
yderligere 5, 3, 2, 1, 1 (5, 3, 2, 1, 1) 5, 3, 2, 2, 1, 1 
(5, 4, 2, 2, 1, 1) m af. Fortsæt lige op til arb måler 
82 (85) 88 (91) cm (ærmegabet måler 19 (20) 21 
(22) cm). Luk de resterende 18 (19) 21 (22) m af.

 Som venstre, blot spejlvendt.

Strik som ryggen til arb måler 67 (68) 71 (73) cm. 
Fortsæt evt. resterende indtagninger til ærmegab og 
luk  de midterste 15 (16) 17 (18) m af til 
halsudskæring. Strik hver side færdig for sig.

 Fortsæt evt. resterende 
indtagninger til ærmegab og luk  i 
halssiden på hver 2. p 5, 3, 2, 1, 1, 1 (5, 3, 2, 1, 1, 
1) 5, 3, 2, 2, 1, 1 (5, 4, 2, 2, 1, 1) m af, så på hver 
4. p 1 (1) 2 (2) m. Strik lige op til samme 
skulderhøjde som på ryggen. Luk de resterende 18 
(19) 21 (22) m af.

 Som højre, blot spejlvendt.

Sy skuldersømmene. Buk den nederste kant (= de 6 
første omg strikket på p 3) halvt om på bagsiden og 
sy den til med elastiske sting.  Hækl 1 
omg fm hele vejen rundt langs halskanten. Næste 

Kun str. XL

Alle str

Ryg

samtidig

Venstre skulder:

Højre skulder:

Forstykke

samtidig

Højre skulder:
samtidig

Venstre skulder:

Montering

Halskant:

omg  (= picot'er): 1 lm, 1 fm i næste m, *3 lm, 1 fm i 
den første af disse lm, spring 2 m over, 1 fm i næste 
m*. Gentag fra * til * omg rundt, luk omg med 1 km i 
omg første m.  Som halskanten.Ærmekanter:
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