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Nadia er en farveglad stribet nederdel med dej-
ligt sving i. 
Designet er en del af et fint sæt med sweateren 
Soleima, som ikke er for varmt, og ikke kradser.
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Materialer
Fv A: 50 (100) 100 (100) g Arwetta fra Filcolana i 
farve 334 (Light Blush) 
Fv B: 50 (50) 50 (50) g Arwetta fra Filcolana i farve 
252 (Chock Orange)
Fv C: 50 (100) 100 (100) g Arwetta fra Filcolana i 
farve 194 (Violet)
Rundp 3 mm (80 cm)
10 Markører
Elastik 2 cm bredt, 50 (54) 58 (61) cm langt

Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)

Mål
Passer til taljemål: 50 (54) 58 (61) cm
Hel længde: 23 (27) 31 (35) cm

Strikkefasthed
24 m og 31 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm

Særlige forkortelser
2 r sm: Strik 2 masker ret sammen.
1 udt (1 udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet r.

Arbejdsgang
Nederdelen strikkes rundt oppefra og ned i glatstrik. 
Elastik i livet syes i til sidst.

Nederdel
Slå 126 (136) 144 (154) m op på rundp 3 mm med 
Fv B, sæt markør og saml til omg (=omg start). Strik 
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10 omg r og 1 omg vr. Bryd garnet. Strik herefter 
striber i glatstrik resten af arbejdet: Skiftevis 2 omg 
med Fv A og 2 omg med Fv C.

Strik 10 omg med striber. Strik en omg hvor maske-
antallet justeres til 130 (140) 150 (160) m således: 
Strik 6 (7) 7 (8) r, *1 udt, sæt markør (udtagnings-
markør), strik 13 (14) 15 (16) m*, gentag fra * til * 
omg ud, slut med 7 (7) 8 (8) r. Strik 1 omg r.
Gentag udtagninger på hver 4. omg således: 
1. omg: *Strik r til udtagningsmarkør, 1 udt*, gentag 
fra * til *, og slut med r omg ud. 
2.- 4. omg: Strik r.
Gentag 1.- 4. omg, til arbejdet måler 23 (27) 31 (35) 
cm (uden ombukket). Slut med en stribe i Fv C. Bryd 
Fv A, og strik resten af arbejdet med Fv C. Strik 1 
omg vr.

Der strikkes nu indtagninger på hver 4. omg således:
1. - 2. omg: Strik r.
3. omg: *Strik r til 2 m før udtagningsmarkør, 2 r 
sm* gentag fra * til *, og slut med r omg ud.
4. omg: Strik r.
Gentag 1. - 4. omg 2 gange i alt. Luk af.

Montering
Hæft alle ender. Sy enderne sammen på elastikken så 
der dannes en ring. Buk taljekanten om på vrangsi-
den, og læg elastikken ind i ombukket. Sy taljekanten 
fast på vrangsiden.

Buk den nederste kant på nederdelen om på vrangsi-
den og sy den fast.


