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400 g (500 g) 600 g Peruvian Highland Wool fra 
Filcolana i fv. 202 (Petrol)
20 g Peruvian Highland Wool fra Filcolana i fv. 284 
(kumquat orange) - kontrastfarven til kanten 
forneden.
Smal elastik til linning
Strikkepinde 4, 4½ og 5½ mm
Strømpepinde 4½ mm
Hæklenål 4½ og 5 mm
Markør

20 m x 30 p i glatstrik på p 4 mm = 10 cm x 10 cm
19 m x 28 p i glatstrik på p 4½ mm = 10 cm x 10 cm
17 m x 25 p i glatstrik på p 5½ mm = 10 cm x 10 cm

Størrelse: S (M) L
Størrelsen vælges ud fra personlige talje- og 
hoftemål. Målene er opgivet som intervaller, da 

 

Materialer

Strikkefasthed

Mål

Nederdelen er strikket i ren uld, og designet 
forener det rå med det feminine.
Nederdelen har et reliefmønster, som går fra 
hoftestykket og nedefter. Nederdelen strikkes 
i baner på skrå, derved fremkommer et 
dynamisk udtryk samtidigt med at det øger 
elasticiteten. Nederdelen strikkes 
udelukkende i glatstrik, og reliefmønsteret 
frembringes i det færdige arbejde ved at lade 
nogle masker løbe, og derefter hækle dem op 
fra vrangmaskesiden.
Forneden er hæklet en kant. Her kan der 
eventuelt benyttes en kontrastfarve, hvilket 
giver ekstra mulighed for at sætte et 
personligt præg på nederdelen.

Design: Stine Gudmand-Høyer

 - en strikket nederdelLinum
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nederdelen er meget fleksibel:
Længde: ca. 70 cm
Talje: 50-65 cm (65-80 cm) 80-95 cm
Hofte: 75-90 cm (90-110 cm) 110-130 cm

 4 (5) 6Antal nederdelsbaner:

 
1) Hoftestykke: 

Glatstrik

2) Mellemdel: 

Glatstrik + (7 x 1) 

løbemasker

3) Nederste del: 

Vrang + (7 x 2) 

løbemasker

1 nederdelsbane med 

7 lodrette rækker af 

løbemasker
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Side 2

Forkortelser

Arbejdsgang

Nederdel
Sektion 1 (hoftestykke)

Sektion 2 (mellemstykke)

arb = arbejdet
p = pind(e)
m = maske(r)
r = ret
vr = vrang
glatstrik = r på retsiden, vr på vr-siden
lm = luftmaske(r)
fm = fastmaske(r)

Nederdelen består af 4 (5) 6 helt ens baner. 
Nederdelsbanerne strikkes på skrå oppefra og ned. 
Hver nederdelsbane har tre sektioner: 
1) Hoftestykke, strikkes i glatstrik med retsiden 
udad.
2) Mellemdel, glatstrik med retsiden udad.
3) Nederste del, glatstrik men med vrangrillesiden 
udad.
 
For at strikke på skrå skal hver nederdelsbane 
startes og afsluttes med en kile (dvs. sektion 1 
begynder med en kile og sektion 3 slutter med en 
kile). Nederdelen strikkes udelukkende i glatstrik, og 
det lodrette reliefmønsteret frembringes i det 
færdige arbejde ved at lade hver 6. og 7. m løbe og 
så hækle dem op fra vrangmaskesiden i hver 2. 
tråd. Løbemaskerne er slået op undervejs, og de 
hækles op fra det sted, hvor de er slået op. 

Slå 2 m op på p 4 mm med fv. 202.
P1 (vr-siden): Strik vr.
P2: Strik r.
P3: Strik vr p ud, og slå 2 m op i slutningen af p ved 
at slå garnet om pinden. Undgå at stramme de m, 
der lige er slået op.
P4: Strik r p ud, når der er 2 m tilbage på pinden 
tages 1 m ud ved at samle lænken mellem 
maskerne op (danner et lille hul) eller strikke 1 r, 1 
drejet r (i bageste lænke) i samme m (usynlig 
udtagning). Gentag P3 og P4 til der er 31 m på p 
(slut m P3). Skift til p 4,5 mm.
Fortsæt med at gentage P3 og P4 til der er 36 m på 
p (start m P4). Herefter tages ikke længere ud i 
slutningen af vrangpinden (P3). Tag 1 m ud på hver 
retsidepind (som på P4) til der er i alt 40 m på 
pinden. Sæt tråd i strikken, så du nemt kan tælle 
hvor mange pinde du strikker herfra.

På den efterfølgende retsidepind strikkes til der er 5 
m tilbage på p: Tag 1 m ud ved at slå om p (danner 
1 løbemaske). Strik r p ud.
På den efterfølgende retsidepind strikkes til der er 
11 m tilbage på p. Tag 1 m ud ved at slå om p 
(danner 1 løbemaske). Strik r p ud.
På den efterfølgende retsidepind strikkes til der er 
17 m tilbage på p. Tag 1 m ud ved at slå om p 

(danner 1 løbemaske). Strik r p ud.
På den efterfølgende retsidepind strikkes til der er 23 
m tilbage på p. Tag 1 m ud ved at slå om p (danner 1 
løbemaske). Strik r p ud.
På den efterfølgende retsidepind strikkes til der er 29 
m tilbage på p. Tag 1 m ud ved at slå om p (danner 1 
løbemaske). Strik r p ud.
På den efterfølgende retsidepind strikkes til der er 35 
m tilbage på p. Tag 1 m ud ved at slå om p (danner 1 
løbemaske). Strik r p ud.
På den efterfølgende retsidepind strikkes til der er 
41m tilbage på p. Tag 1m ud ved at slå om p (danner 
1 løbemaske). Strik r p ud.
Der er nu 47 m på p og en udtagning for hver 5. m. 
Det er vigtigt, at der er præcis 5 m mellem hver 
udtagning, da det er de nye m, der danner 
løbemaskerne.
Strik glatstrik, til der er strikket i alt 62 p fra 
markøren.

På efterfølgende retsidepind: *Strik 6 m r, slå om p* 
(danner 1 løbemaske, så der nu er 2 løbemasker ved 
siden af hinanden). Gentag fra * til * i alt 7 gange, de 
sidste 5 m strikkes ret (54 m på p).
Skift til p 5½ mm. Strik nu vr på retsiden og r på 
vrangsiden (start med 1 p r) . Fortsæt til der er 
strikket i alt 124 p fra markøren.
På den efterfølgende vr p (dvs. retsiden af arb) 
strikkes til der er 7 m tilbage på p. Slip 2 m (= de 2 
løbemasker). Vend arbejdet (de sidste 5 masker 
“hviler”). Strik 1 p r. *På den efterfølgende vr p (dvs. 
retsiden af arb) strikkes til der er 7 m tilbage på p (de 
m der “hviler” tælles ikke med). Slip de 2 løbemasker. 
Vend arbejdet (der er nu yderligere 5 masker der 
“hviler”). Strik 1 p r*. Gentag fra * til * yderligere 5 
gange. Nederdelsbanen er nu strikket færdigt, 
bemærk at maskerne først bliver lukket af, når 
nederdelen er monteret. Garnet brydes ikke, da det 
skal bruges til at hækle banerne sammen med (du 
bruger 2 ngl garn til hver bane). 

Sektion 3 (nederste del)

Linum

Om løbemaske - og hvordan reliefmønster 
dannes ved at hækle løbemasker op:

Når en maske løber fremkommer der en løs tråd i 
arbejdet for hver pind, der er strikket. I denne 
opskrift skal en række masker løbe med vilje, og 
fordi de er slået op undervejs, vil de helt naturligt 
stoppe med at løbe, når de er ved det sted, hvor 
de blev slået op.

Reliefmønsteret i nederdelen dannes ved at hækle 
løbemaskerne op fra vrangmaskesiden. Derved 
bliver der retmasker på vrangmaskesiden. Der 
hækles kun op i hver 2. tråd. Hvor der er to 
løbemasker ved siden af hinanden, hækles der op i 
hver 2. tråd forskudt.
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Reliefmønster

Montering

Linning

Nederdelsbanen er strikket færdig, fortsæt nu med at 
få løbemaskerne til at løbe helt hen til der, hvor de 
blev slået op.
På hver nederdelsbane er der 7 lodrette rækker af 
løbemasker: I sektion 2 (mellemste del) er der én 
løbemaske for hver 5. m. I sektion 3 (nederste del) er 
der to løbemasker for hver 5. m. Løbemaskerne 
hækles op fra det sted, hvor de er slået op, der 
hækles altid op fra vrangmaskesiden, så der kommer 
retmasker på vrangmaskesiden.
*Begynd i sektion 2 med hæklenål 4½ mm, og hækl 
1 løbemaske op fra vrangmaskesiden i hver 2. tråd. 
Ved sektion 3 (nederste del) vendes arb, så 
vrangmaskesiden på sektion 3 vender op, hvorefter 
der hækles videre i hver 2. tråd helt ned til kanten af 
nederdelen. I sektion 3 er der en løbemaske lige ved 
siden af den første, og den hækles også ned til 
kanten af nederdelen i hver 2.tråd, men forskudt i 
forhold til den første løbemaske, - derved hækles der 
kun én gang i hver tråd*. Gentag fra * til * i alt 7 
gange pr. Nederdelsbane.
Maskerne i kanten af nederdelsbanen er alle åbne, 
træk hjælpegarn gennem alle m, da de først skal 
lukkes af, når nederdelen er monteret.

Strik i alt 4 (5) 6 nederdelsbaner, og færdiggør 
reliefmønsteret. Fortsæt herefter til montering.

Banerne hækles sammen - derved bliver sømmen 
fleksibel og dekorativ. Bemærk at det øger omkredsen 
på nederdelen med ca. 1 cm pr bane.
Placer to baner (betegnes efterfølgende som bane A 
og bane B) ved siden af hinanden med vrangsiden op. 
Med hæklenål 4½ mm hækles banerne sammen med 
fm, hvor der skiftevis hækles en fm i den yderste 
kantmaske (= den lænke der er i kanten mellem hver 
kantknude) på bane A og derefter på bane B. Start 
forneden på nederdelen, benyt garnet fra 
nederdelsbane A.

Gentag til alle 4 (5) 6 baner er hæklet sammen.
Fortsæt med linning.

Strik en hestetømme som linning, det giver en pæn 
stabil kant i taljen. Hestetømmen er ikke så fleksibel 
som selve nederdelen, så pas på den ikke bliver for 
stram (pga. for få pinde) og dermed svær at få af og 
på. 
Nederdelen placeres med retsiden op og taljen til 
højre. På p 4½ mm (strømpepinde eller rundpind) 
slås 5 m op. *Saml 1 m op i kanten af nederdelen 
(strikkes ikke). Skub alle m hen i den modsatte ende 
af pinden. Før garnet bag om pinden. Strik 4 r, 2 r 
sammen*. Gentag fra * til * hele vejen rundt langs 
taljen. Der samles ca. 35 m op for hver 
nederdelsbane. Luk af.

Træk en smal elastik gennem hestetømmen, og saml 
elastikken. Sy hestetømmen sammen til en lukket 
ring. Hæft ender.

Pla
Kanten forneden

cer nederdelen med retsiden op. Maskerne 
forneden på nederdelen er ikke lukket af, og der 
hækles i de åbne m, inklusiv de m, der er hæklet op i 
løbemaskerne. 
Med hæklenål 5 mm hækles *1 fm i hver kantmaske, 
1 lm*. Gentag fra * til * i alle m, samt der hvor 
banerne er hæklet sammen. 
Luk af og hæft ender.
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