
Strik drejet ret eller vrang i
lænken mellem m, som det passer.

Slå 212 (224) 236 (248) m op på rundp 3 med
olivengrøn og strik 2 omg vrang.
Skift til rundp 3½ og blomstermønster. Der
strikkes 2 p af hver fv: lys grøn, papaya, gul,
lyng, lys grøn, hindbær, resedagrøn, gul og
papaya.

ret
*1 vrang, [3 ret sm, MEN lad m blive

siddende på venstre p, slå om, strik igen 1 ret
igennem de 3 m og lad m falde af p = blomst]*,
gentag fra * til * omg rundt.

ret
2 ret, *1 vrang, blomst*, gentag fra *

til * og strik den sidste blomst i sidste m + de
første 2 m på omg.

2. udgave - maj 2015 © Filcolana A/S

Materialer:
150  g Anina fra Filcolana i fv. 2010 (hindbær) 
samt rester i fv. 243 (lys grøn), 232 (papaya), 
1110 (gul), 1850 (lyng) og 240 (resedagrøn).
3 mm rundpind, 40 cm
3½ mm rundpind 40 og 60 cm
2 maskemarkører
1 lille knap.

Størrelser:
½ (1) 2-3 (3-4) år

Færdige mål:
Overvidde: ca. 50 (54) 58 (62) cm
Hel længde: ca. 36 (40) 45 (50) cm

Strikkefasthed:
26 m og 40 p i glatstrik på p 3½ mm = 10 x 10 
cm.

Udtagning (udt):

Kjole

Blomstermønster:
1. omg:
2. omg:

3. omg:
4. omg:

Den s
Kjolen er strikket i den

blødeste merinould. Den kan bruges med
gamacher eller strømpebukser og en
langærmet t-shirt under på de kolde dage.

ødeste lille kjole med en skøn
blomsterkant forneden.

Design: Rachel Søgaard

- en pigekjole med blomsterkantAnna

5. omg:

6. omg:

ret, men undlad at strikke den sidste
m.

(første blomst strikkes i den sidste m
fra 5. omg + de 2 første m fra 6. omg) *blomst,
1 vr* gentag fra * til * og slut med blomst.
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7. omg:

Ærme:

Halskant:

ret
Gentag 4. til 7. omg.
Når der er strikket 9 rækker blomster (=18 p)
skiftes til hindbær og glatstrikning. På 2. omg
tages 18 m ind jævnt fordelt til 194 (206) 218
(230) m.
Fordel m med 97 (103) 109 (115) m til
henholdsvis forstykke og ryg, og sæt en
maskemarkør i hver side.
Tag nu ind på 6. (8.) 10. (12.) omg således:
*1 ret, 2 ret sm, 25 (27) 29 (31) ret, 2 ret sm,
37 (39) 41 (43) ret, 1 ret løs af, 1 ret, træk den
løse m over, 25 (27) 29 (31) ret, 1 ret løs af, 1
ret, træk den løse m over, 1 ret*, gentag fra *
til * yderligere 1 gang.
Strik 5 (7) 9 (11) omg ret.
Næste omg: *1 ret, 2 ret sm, 24 (26) 28 (30)
ret, 2 ret sm, 35 (37) 39 (41) ret, 1 ret løs af, 1
ret, træk den løse m over, 24 (26) 28 (30) ret, 1
ret løs af, 1 ret, træk den løse m over, 1 ret*,
gentag fra * til * yderligere 1 gang.
Tag ind på denne måde på hver 6. (8.) 10. (12.)
omg, med færre m mellem indtagningerne hver
gang, i alt 7 gange = 138 (150) 162 (174) m.
Fortsæt lige op, til arbejdet måler 23 (27) 31
(35) cm.
Luk nu 8 m af i hver side af arbejdet (4 m på
hver side af markøren) og lad arbejdet hvile.

Slå 42 (48) 54 (60) m op på p 3 med
resedagrøn. Strik frem og tilbage på p: 1 p
vrang, 1 p ret, 1 p vrang. Skift til hindbær og p
3½, strik glatstrikning (1. p vrang) og tag på 2.
p (retsiden) 15 m ud jævnt fordelt til 59 (65) 71
(77) m.
Strik yderligere 5 p glat og luk derefter 5 m af i
begyndelsen af de næste 2 p. Lad m hvile og
strik et ærme magen til.
Sæt nu ærmernes m på rundp over de aflukkede
m på kroppen og strik rundt over alle m, idet
der tages ind til raglan således: Strik til 2 m før
en samling *1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m
over, 2 ret sammen*, gentag fra * til * omkring
de øvrige 3 samlinger.
Tag ind på denne måde på hver 2. omg i alt 10
(13) 15 (17) gange.
Luk på sidste omg ryggens midterste m af og
strik videre frem og tilbage på p. Fortsæt med
indtagningerne på hver 2. p (retsiden), til der er
taget ind i alt 16 (19) 21 (23) gange.

Skift til resedagrøn og p 3 og strik 1 p ret fra

retsiden, hvor der over ærmernes m strikkes: *
2 ret sammen, 1 r*, gentag fra * til *. Strik
yderligere 1 p ret, 1 p vrang. Luk af i ret fra
vrangsiden.

Strik 11 m op fra retsiden langs højre side af
slidsen med p 3 og resedagrøn. Strik 1 p ret, 1
p vrang. Luk af i ret fra vrangsiden.
Strik ligeledes 11 m op langs venstre side af
slidsen og strik som den anden side MEN med et
knaphul på 1. p fra vrangsiden således: 1 ret,
slå om, 2 ret sammen, strik p ud.
Læg venstre kant over højre og sy dem fast til
bunden af slidsen.
Sy ærmesømmene, og sy hullet under ærmerne
sammen.
Hæft alle ender.
Sy en knap i højre side af slidsen.
Skyl kjolen og lad den tørre liggende.

Kant langs slidsen:
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