Blomstereng - en søt pikekjole
Design: Maria Bach Jensen
Inspirasjonen til denne søte kjolen kommer
fra en blomstereng fylt med duftende kamilleblomster. Skjørtet er fyldig og romslig, og kan
svinge rundt på den helt riktige måten, akkurat slik som små prinsesser elsker det. De fine
blomstene broderes på til slutt.
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Materialer
200 (200) 250 (300) g Merci fra Filcolana i farge 1130
(Light Peach)
En rest Merci fra Filcolana i farge 1090 (White) og
616 (Mai Tai)
1 knapp (ca. 8-10 mm diameter)
Rundpinne 2,5 mm og 3 mm, 80 cm
Heklenål 3 mm
Evt. strømpepinne 2,5 mm og 3 mm
Markører eller kontrastfarget tråd
Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)
Mål
Passer til brystvidde: 53-56 (57-60) 61-66 (67-70)
cm
Overvidde: 56 (60) 68 (71) cm
Ermelengde: 17 (25) 28 (31) cm
Hel lengde: 44 (49) 54 (60) cm
Strikkefasthet
26 m og 34 p i glattstrikk på p 3 mm = 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere pinne, har
du færre masker på 10 cm, skal du bytte til tynnere
pinne.

www.filcolana.dk

Filcolana

Blomstereng
Spesielle forkortelser
h-utt (økninger mot høyre): Løft tråden mellom 2 m
opp bakfra og strikk den r.
v-utt (økninger mot venstre): Løft tråden mellom 2 m
opp forfra og strikk den vridd r.
o-innt (overtrekksfelling): 1 r løst av, 1 r, trekk den
løse m over den som nettopp ble strikket.
Arbeidsflyt
Kjolen strikkes ovenfra og ned. Først strikkes det
frem og tilbake med økninger til bærestykket. Deretter settes arbeidet sammen og det strikkes videre
rundt. Masker til ermer settes av og bolen strikkes.
Så økes det ut til skjørtet. Ermene strikkes, og til
slutt broderes blomstene på skjørtet med mille fleur
sting.
Bærestykke
Legg opp 89 (89) 96 (96) m på p 2,5 mm. Strikk 3 p
rettstrikk (1. p = vrangen).
Bytt til p 3 mm og strikk 4 p glattstrikk.
På neste p settes det inn markører og økningene
strikkes slik (retten): Strikk 5 r, *h-utt, sett inn en
markør, 2 r, sett inn en markør, v-utt, 9 (9) 10 (10)
r*, gjenta fra * til * i alt 7 ganger, h-utt, sett inn en
markør, 2 r, sett inn en markør, v-utt, 5 r = 105 (105)
112 (112) m.
Det er økt totalt 16 m på pinnen.
Strikk 3 p glattstrikk.
Strikk økningene på neste p slik (retten): *Strikk
r til markøren, h-utt, flytt markøren over, 2 r, flytt
markøren over, v-utt*, gjenta fra * til * ytterligere 7
ganger, strikk r omg ut.
Fortsett med å øke på denne måten på hver 4. p til
det i alt er økt 9 (11) 12 (13) ganger = 233 (265)
288 (304) m.
Samtidig når arbeidet måler 7 (8) 8 (9) cm settes arbeidet sammen og det strikkes videre rundt. Sett inn
en markør ved starten av omg.
Når alle økningene er strikket, strikkes ytterligere 3

Side 2
omg glattstrikk. Bærestykket måler nå ca. 12 (14,5)
15,5 (17) cm målt midt for.
Del m til ermer og bol slik:
Strikk 33 (36) 41 (43) r, sett de neste 50 (60) 62
(66) m på en tråd (erme), legg opp 6 m under ermet,
67 (73) 82 (86) r, sett de neste 50 (60) 62 (66) m på
en tråd (erme), legg opp 6 m under ermet, 33 (36)
41 (43) r.
Bol
Strikk rundt i glattstrikk over de 145 (157) 176 (184)
m på bolen til arbeidet måler 7 (8) 9 (10) cm fra der
hvor arbeidet ble delt.
Skjørt
På neste omg økes det til skjørtet slik: Strikk *1 r, vutt*, gjenta fra * til * omg ut = 290 (314) 352 (368)
m.
Strikk rundt i glattstrikk til hele kjolen måler 44 (49)
54 (60) cm. Nå lages brettekanten slik: Strikk 1 omg
vr, strikk 2 cm r. Fell av alle m.
Ermer
Sett ermets 50 (60) 62 (66) m over på pinne 3 mm
og strikk opp 6 m i de nye m under ermet = 56 (66)
68 (72) m. Sett inn en markør midt i de 6 nye m for å
markere starten på omg.
Strikk 2 (2) 3 (4) cm rundt i glattstrikk.
Nå skal det felles inn slik: 1 r, 2 r sm, strikk r til 3
m før markøren, o-innt, 1 r.
Gjenta disse fellingene for hver 1,5 cm i alt 9 (13) 14
(15) ganger = 38 (40) 40 (42) m.
Fortsett rundt i glattstrikk til ermet måler 16 (24) 27
(30) cm fra ermehullet. Strikk 1 omg vr, 1 omg r, 1
omg vr. Fell av alle m r.
Strikk det andre erme på samme måte.
Montering
Fest alle løse tråder. Hekle en hempe av luftmasker i
passende lengde til knappen. Sy den på øverst i slissen på ryggen. Sy i en knapp på motsatte side.
Brett inn oppbrettskanten nederst på skjørtet mot
vrangen og sy kanten fast til vrangen med elastiske
sting.
Broderi
Broder blomster spredt utover skjørtet. Start med
blomsterknoppen, som broderes med flatsting i
orange garn (med enkelttråd). Så broderes blomstens
kronblader med mille fleur sting (bruk dobbel tråd).
Lag 5 kronblader på hver blomst.
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