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Små bitte piger i små bitte kjoler med puf-
ærmer. Findes der noget mere nuttet? Model-
len her er strikket i en blød blanding af uld og 
bomuld, som gør den anvendelig året rundt – 
om vinteren med strømpebukser og en lang-
ærmet T-shirt under.
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Materialer
100 (100) 150 (150) g Merci fra Filcolana fv 1770
Rundpind og strømpepinde 3 mm
1 knap, ca. 12 mm i diameter

Størrelser
1 mdr/56 cl (6 mdr/68 cl) 1 år/80 cl (2 år/ 92 cl)

Mål
Passer til brystvidde: 39-43 (44-48) 49-53 (54-58) 
cm 
Overvidde: ca. 42 (48) 54 (60) cm
Hel længde: ca. 31 (35) 39 (33) cm

Strikkefasthed
27 m x 38 p i mønster på p 3 mm = 10 x 10 cm
Passer strikkefastheden ikke, prøv med større eller 
mindre pind

Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Stik venstre p bagfra under lænken 
mellem m, og strik lænken r.
Vendemasker: (German Short Rows) Strik til det 
sted, hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1. 
vr løs af med garnet foran masken (mod din selv). 
Før garnet over højre pind og ned bag arbejdet (eller 
væk fra dig selv) og træk i garnet, så der opstår ”en 
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dobbeltmaske”. Strik videre. På næste p strikkes den 
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang, som 
arbejdet viser).

Arbejdsgang
Kjolen strikkes rundt nedefra og op. Først skørtet. 
Derefter strikkes ærmekanterne, og delene samles til 
bærestykke, som strikkes rundt, til det deles til slids. 
Til slut strikkes knap- og knaphulskant i slidsen.
 
Skørt
Slå 164 (184) 204 (224) m op på rundpind 3 mm, 
sæt en markør i omg’s 1. m og i den 83. (93.) 103. 
(113.) m, og strik rundt i perlerib således: 
1. omg: Strik ret.
2. omg: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
Gentag disse 2 omg 1 gang mere.

Fortsæt i mønster således:
1. omg: Strik ret.
2. omg: *1 vr, 3 r*, gentag fra * til * omg rundt.
3. og 4. omg: Strik ret.
5. omg: 2 r, *1 vr, 3 r*, gentag fra * til * til de sidste 
2 m, og slut med 1 vr, 1 r.
6. omg: Strik ret.
Gentag fra disse 6 omg, til arbejdet måler 18 (21) 24 
(27) cm. Slut med 2. eller 4. mønsteromg.

På næste omg tages der 26 (28) 30 (32) m ind over 
den midterste del af hhv. for- og bagstykke således:
Strik 15 (18) 21 (24) m, strik 2 r sm 26 (28) 30 (32) 
gange, strik 30 (36) 42 (48) m, strik 2 r sm 26 (28) 
30 (32) gange, strik omg rundt (= 112 (128) 144 
(160) m).
Skift til perlerib, og strik 8 omg.

Strik 1 omg ret og luk 5 m af i hver side således:
Luk 3 m af, strik til 2 m før den markerede m, luk 5 m 
af, strik, til der er 2 m tilbage på omg. Luk disse m af.
Lad arbejdet hvile, og strik ærmekanterne.

Ærmekanter 

Slå 36 (40) 44 (48) m op på strømpepinde 3 mm. 
Saml omg, og strik 8 omg perlerib.
Strik 1 omg ret, hvor der tages 18 (20) 22 (24) m ud 
fordelt midt på ærmet, og luk samtidig af til ærme-
gab således: Luk 3 m af, strik 6 (8) 8 (9) r, *udt, 1 r, 
udt 1 r*, gentag fra * til * 8 (9) 10 (11) gange mere, 
strik r, til de sidste 2 m, luk dem af. Lad de 49 (55) 
61 (67) m hvile.
Strik en ærmekant magen til.

Bærestykke
Saml delene på rundp (= 200 (228) 256 (284) m. 
Strik rundt i glatstrik, og strik 1 m fra hver del sam-
men i hver samling på 1. omg – sæt en markør i hver 
af disse 4 raglanm. Sæt også en markør i den mid-
terste m på bagstykket. Her begynder omg. Strik den 
markerede raglanm ret på ulige omg og vrang på lige 
omg.
Tag ind på hver 2. omg (ulige omg) således:
*Strik ret til 2 m før den markerede m, 2 r sm, 1 r 
(den markerede m), 1 r løs af, 1 r, træk den løse m 
over*, gentag fra * til * yderligere 3 gange.

Når der er taget ind på denne måde i alt 7 (9) 11 (13) 
gange, deles arbejdet til slids midt bag således: Strik 
en lige omg (uden raglanindt), og luk den sidste m af. 
Næste p (retsiden): Luk de første 2 m af, og strik 
pinden ud med raglanindt.
Fortsæt frem og tilbage med raglanindt på hver p fra 
retsiden, og strik den markerede raglanm ret på alle 
p, øvrige m strikkes i glatstrik.
Når der er taget ind i alt 11 (13) 15 (17) gange, mar-
kér de midterste 5 (9) 13 (17) m på forstykket, og 
strik hver side færdig for sig med vendepinde således 
(slut med en p fra retsiden):
1. vendep (vrangsiden): Strik til de 5 (9) 13 (17) mi-
derste m, vend. Lav en vendemaske og strik tilbage.
2. vendep: Strik til 3 m før sidste vending, vend. Lav 
en vendemaske og strik tilbage.
3. vendep: Strik til 2 m før sidste vending, vend. Lav 
en vendemaske og strik r tilbage til den anden side af 
slidsen. 
Strik denne side færdig på samme måde. Slut med en 
p fra vrangsiden.
Fortsæt derefter over alle m, og strik halskant i perle-
rib således:
1. p: Strik ret, og tag ind til raglan som før, og tag 
samtidig 8 m ind jævnt fordelt over hvert ærme.
2. p: Strik rib, 1 r, 1 vr, så det passer med raglanma-
skerne.
3. p: Strik ret.
4. p: Strik rib.
5. p: Strik ret.
Luk af i vrang fra vrangsiden. 

Knap- og knaphulskant
Strik 16 m (alle str.) op fra retsiden langs venstre 
side af slidsen bag, og strik perlerib som til halskan-
ten. Strik samtidig 1 knaphul på 2. p, 3 m fra øverste 
kant.
Knaphul: Luk 2 m af, slå 2 nye m op på den følgende 
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p.
Strik på samme måde masker op langs den anden 
side af slidsen, og strik en kant magen til, men uden 
knaphul.
 
Montering
Læg knaphulskanten ovenpå knapkanten og sy dem 
til i bunden.
Sy knappen i. Sy det lille hul under ærmerne.
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.   


