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Materialer:

Størrelse:

Mål:

Strikkefasthed:

Udtagninger:

Ryg:

Næste pind (vrangsiden):

200 (200) 300 (300) g New Zealand lammeuld fra 
Filcolana
300 (350) 400 (450) g Indiecita fra Filcolana 
Jumperpinde (evt. rundpind, da arbejdet bliver tungt) 
nr. 4½

S (M) L (XL)

Overvidde: 84 (92) 100 (108) cm
Hel længde: 89 (90) 91 (92) cm

17 m og 27 pinde i glatstrik på pind nr. 4½ = 10 x 10 
cm. Kjolen strikkes i en tråd af hver kvalitet.

udt = udtagning, strik drejet ret i lænken mellem m.

Slå 134 (142) 150 (158) masker op med en tråd af 
hver kvalitet.
Strik 6 pinde rib, 2 ret, 2 vrang.

 32 (34) 36 (38) ret, 20 
vrang (til snoning, se diagram), 30 (34) 38 (42) ret, 
20 vrang (til snoning), 32 (34) 36 (38) ret.
Fortsæt med snoning efter diagrammet over de 2 x 
20 masker og omvendt glatstrik over de øvrige 
masker.
Strik lige op, til arbejdet måler 12 cm, slut med en 
retsidepind. Hvis kjolen skal være kortere eller 
længere, skal der reguleres her.
Nu skal der tages ind:

 

Alpaca og lammeuld klæder hinanden 
fantastisk. Her er de strikket sammen til en 
dejlig tunikakjole. Kjolen kan bruges over en 
langærmet t-shirt, dejligt varmt på en kold 
vinterdag.

Design: Rachel Søgaard

 - en dejlig varm tunikakjoleRosa
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Næste pind (vrangsiden):

Næste pind (retsiden):

 samtidig

 1 ret, 2 ret sammen, 27 
(29) 31 (33) ret, *1 ret løs af, 1 ret, træk den løse 
maske over, 20 vr (snoning), 2 ret sammen*, 26 (30) 
34 (38) ret, gentag fra * til *, 27 (29) 31 (33) ret, 1 
ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over, 1 ret = 
128 (136) 144 (152) masker.
Gentag disse 6 indtagninger, i siderne og på hver side 
af snoningerne, på hver 16. pind yderligere 6 gange 
= 92 (100) 108 (116) masker.
Strik 9 cm lige op med snoninger og omvendt 
glatstrik.
Tag nu 1 maske ud til ærmer i hver side af hver 2. 
pind 3 gange. Slå derefter 2 masker op i slutningen af 
hver af de næste 2 pinde og derefter 6 masker i 
slutningen af de følgende 2 pinde = 114 (122) 130 
(138) masker.
Fortsæt lige op, til ærmegabet måler 13 (14) 15 (16) 
cm, målt langs kanten.

 Luk de midterste 32 (36) 
40 (44) masker af og strik hver side færdig for sig.
Luk yderligere mod halssiden for 2 masker 3 gange 
og strik  vendepinde over skulderens 
masker således:
1. pind: Strik fra halssiden, til der er 7 masker tilbage 
på venstre pind, vend, slå om og strik tilbage.
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Side 2

Lad yderligere 7 masker hvile 3 gange. Der er 7 (9) 
11 (13) masker tilbage.
Strik nu 1 pind over alle skulderens masker, idet 
omslaget strikkes sammen med nabomasken for at 
undgå huller. Lad maskerne hvile.
Strik den anden side færdig på samme måde, blot 
spejlvendt.

Strik som ryggen til ærmegabet måler 9 (10) 11 
(12) cm.

 Luk de midterste 14 (18) 
22 (26) masker af til hals og strik hver side færdig 
for sig.
Luk mod halssiden for 4 masker 2 gange og 2 
masker 3 gange og 1 maske 1 gang.
Når ærmegabet har samme højde som på ryggen, 
strikkes vendepinde over skulderens masker på 
samme måde som på ryggen. Strik til slut 1 pind 
over alle skulderens masker. Lad maskerne hvile.

Strik skulderens masker sammen: Læg skulderens 
masker fra henholdsvis forstykke og ryg ret mod ret 
og strik dem sammen, samtidig med at der lukkes 
af.

Strik 58 (62) 66 (70) masker op langs ærmet. Strik 
5 pinde rib, 2 ret, 2 vrang. Luk af.

Strik 124 (132) 140 (148) masker op rundt i halsen 
og strik 5 omg rib, 2 ret, 2 vrang. Luk af.

Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.

Forstykke:

Næste pind (retsiden):

Montering:

Ærmekanter:

Halskant:
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