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250 (300) 400 (450) g Indiecita (fv 234) fra 
Filcolana, 100 % alpaka
Rundpind 3 mm, 80 cm, og 3½ mm, 80 cm
Ca. 75 (80) 85 (90) cm elastik til linningen, 3 cm 
bred

S (M) L (XL)

Livvidde: 87 (98) 108 (120) rynkes sammen 
afhængig af elastikkens længde
Vidde forneden: 140 (158) 175 (193) cm
Hel længde: 42 (45) 48 (50) cm (inden vask og brug)
 

 24 m og 44 p i strikning på p 3½ mm = 10 
x 10 cm (inden vask og brug).

Løft lænken mellem 2 m op på pinden og strik den 
drejet ret

Nederdelen strikkes oppefra og ned. Der strikkes frem 
og tilbage på rundpind.
Den plisserede struktur opstår, ved at man strikker 
retstrikning afbrudt af lodrette ”riller”, som får det 
strikkede til at folde. Disse riller dannes af hver 1 
maske som strikkes glat ret eller glat vrang.
Udtagningerne nedefter ligger alle lige før eller efter 
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Cirka ret

Særlige forkortelser

Udt (udtagning)

Arbejdsgang

Nederdelen her er utrolig behagelig og 
anvendelig. Den kan uden problemer følge dig 
fra efteråret over vinteren og langt ind i 
foråret! Oven i købet er mønsteret nemt og 

monteringen hurtigt overstået.
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de ”indadvendte” folder.
Nederdelen sys sammen midt bag  sømmen er 
næsten usynlig, da den fremstår som en af folderne.
Men strik endelig ikke nederdelen for lang! 
Retstrikningen kan få den til at ”vokse” nogle 
centimeter i længden ved brug.

Slå 209 (235) 261 (287) m op på rundp 3 mm og 
strik frem og tilbage i glatstrikning, til arb måler 6½ 
cm, slut med en sidepind.
Skift til rundp 3½ mm og plissé:

 5 r, *1 vr, 12 r*, gentag fra 
* til * til de sidste 9 m, 1 vr, 8 r.

 13 r, *1 vr, 12 r*, gentag fra * til * til de 
sidste 14 m, 1 vr, 13 r.
Gentag disse 2 p til det plissé-strikkede stykke måler 
3 (4) 5 (5) cm, slut med en sidepind.

 *5 r, 1 vr, 7 r, 1 udt*, 
gentag fra * til * til sidste m, 1 r. (Udtagningerne 
ligger på højre side af de ”indadvendte” folder.)
Fortsæt med udtagninger fra vrangsiden med 4 (4½) 
5 (5) cm mellemrum yderligere 7 gange som angivet 
nedenfor. Strik undervejs de nye m med i mønsteret 
som retmasker.

 *5 r, 1 vr, 8 r, 1 udt*, 
gentag fra * til * til sidste m, 1 r. (Udtagningerne 
ligger på højre side af de ”indadvendte” folder.)

 *5 r, 1 vr, 9 r, 1 udt*, 
gentag fra * til * til sidste m, 1 r. (Udtagningerne 
ligger på højre side af de ”indadvendte” folder.)

Nederdel

ret

Næste p (vrangsiden):

Næste p:

ret
1. p med udtagninger:

2. p med udtagninger:

3. p med udtagninger:
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Side 2

4. p med udtagninger (NB! Udtagningerne
flytter til venstre side af de ”indadvendte” 
folder):

5. p med udtagninger (NB! Udtagningerne 
flytter tilbage til højre side igen):

6. p med udtagninger:

7. p med udtagninger:

8. p med udtagninger (NB! Udtagningerne 
flytter til venstre side):

Montering

 

 1 r, *1 udt, 4 r, 1 vr, 11 r*, gentag fra * til 
* pinden hen.

 *6 r, 1 vr, 10 r, 
1 udt*, gentag fra * til * til sidste m, 1 r.

 *6 r, 1 vr, 11 r, 1 udt*, 
gentag fra * til * til sidste m, 1 r. (Udtagningerne 
ligger på højre side af de ”indadvendte” folder.)

 *6 r, 1 vr, 12 r, 1 udt*, 
gentag fra * til * til sidste m, 1 r. (Udtagningerne 
ligger på højre side af de ”indadvendte” folder.)

 1 r, *1 udt, 5 r, 1 vr, 14 
r*, gentag fra * til * pinden hen. Der er nu i alt 337 
(379) 421 (463) m på p.
Fortsæt i plissé til hele plisséstykket måler 39 (42) 
45 (47) cm i længden. Luk løst af.

Sy sømmen bagtil, men lad de øverste ca. 2 cm ved 
linningen stå åben til elastikken. Buk linningen halvt 
om på vrangen og sy den til. Træk elastikken 
igennem løbegangen ved hullet. Læg de yderste 2-3 
cm af elastikkens ender ind over hinanden og sy 
dem grundigt sammen med sytråd. Lirk elastikken 
på plads i løbegangen, sy hullet, hæft alle ender - og 
voilà!
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