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Idun er opkaldt efter en skøn, lille pige med 
smut i øjnene, som designeren kender, og 
efter den nordiske gudinde Idun og hendes 
gyldne æbler, der giver aserne evig ungdom. 
De små tofarvede æbler på kjolen giver mu-
lighed for leg med farverne, uden at det fylder 
for meget eller bliver en større teknisk udfor-
dring.
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Materialer
Fv. A: 150 (150) 200 (250) g Arwetta Classic fra Fil-
colana i farve 236 (Red Clover)
Fv. B: 50 g g Arwetta Classic fra Filcolana i farve 334 
(Light Blush) 
Fv. C: 50 g g Arwetta Classic fra Filcolana i farve 352 
(Red Squirrel)
 
Rundpind 2½ mm, 60 cm lang  
Rundpind 3 mm, 60 og 80 cm lang 
Strømpepinde 3 mm 
Hæklenål 3 mm 
2 Markører eller kontrastfarvet tråd
2 maskeholdere 
1 lille knap (præcis størrelse er valgfri)

Størrelser 
1 år/ 74-80 cl (2 år/ 86-92 cl) 4 år/ 98-104 cl (6 år/ 
110-116 cl)

Mål 
Passer til brystvidde: 52 (54) 56 (62) cm Overvidde: 
56 (60 (65) 70 cm 
Vidde forneden: 80 (80) 92 (98) cm 
Hel længde: 37 (42) 45 (50) cm
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Strikkefasthed 
27 m og 36 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm

Særlige forkortelser 
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på p og 
strik den drejet (r eller vr så det passer med striknin-
gen). 
2 r sm (2 ret sammen): Strik 2 masker ret sammen. 
Dette giver en højrelænende indtagning.

Særlige teknikker
Hestetømmeopslagning: Slå 3 m op på rundpind, flyt 
disse 3 m fra højre til venstre p, * strik først i første 
maskes forreste maskeled og herefter i første maskes 
bagerste maskeled, strik de næste masker ret. Flyt 
herefter de første 3 m tilbage på venstre p *. Fortsæt 
på denne måde ved at gentage instruktionerne fra 
* til * til du har 2 masker flere på pindene i alt, end 
hvad du jfr. opskriften skal bruge til dit opslag. Af de 
3 m du har på venstre p strikker du nu 2 r sm, 1r. 
Herefter flytter du de 2 sidste m over på venstre p 
igen, og strikker 2 r sm.
Hestetømmeaflukning: Slå 2 m op foran dem, der 
nu skal lukkes af. * Strik 2 r, 2 r sm gennem bager-
ste maskeled, og før de 3 m, du netop har strikket, 
tilbage på venstre p. Gentag fra * til * p ud. Træk 
garnet igennem de sidste 3 m på p.’
Venderækker: Når man vender midt på en pind, er 
det vigtigt at gøre noget for at undgå, at der bliver et 
hul imellem de to m man vender imellem. Den mest 
gængse metode er, at slå garnet om den næste m 
således: Hold garnet bagved pindene, tag den næste 
m løst af fra venstre til højre p, bring garnet mellem 
m om foran pindene, og sæt m tilbage på venstre 
pind. Dette skaber en løkke om m, der gør at der ikke 
kommer et hul imellem den sidste strikkede m og den 
første ustrikkede m. Vend nu arbejdet, og følg op-
skriften videre.

Arbejdsgang 
Kjolen strikkes oppefra og ned i et stykke. Den har 
et rundt bærestykke med et enkelt flerfarvemønster. 
Dette flerfarvemønster gentages forneden på kjolen. 
Halskant og ærmer afsluttes med en enkel hestetøm-
me, og nederst på skørtet afsluttes med en ombukket 
kant.

Krop 
Slå 84 (90) 96 (102) m op på rundpind 2½ mm med 
hestetømmeopslag. 
Skift til p 3 mm, og strik følgende venderækker: 
1. p: Strik 21 (22) 24 (26) r, vend.
2. p: Strik vrang p ud.
3. p: Strik 17 (18) 20 (22) r, vend.
4. p: Strik vr p ud.
5. p: Strik r p ud.
6. p: Strik 21 (22) 24 (26) vr, vend.
7. p: Strik r p ud.
8. p: Strik 17 (18) 20 (22) vr, vend.
9. p: Strik r p ud.

Fv. A

Fv. B

Fv. C

Ingen maske, spring feltet over

Udt
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Saml arb til en omg, og strik efter diagram 1 til og 
med p 21 (17) 13 (5). Strik nu 1 omg med Fv. A, 
inden du strikker videre efter diagrammet. Gentag 
dette ved den efterfølgende pil i højre side af dia-
grammet. Strik herefter 2 omg med fv. A ved hver 
af de efterfølgende pile i højre side af diagrammet (i 
alt 0 (1) 2 (4) gange), inden du strikker videre efter 
diagrammet. 
Når hele diagrammet er strikket, brydes fv. B og C, og 
der strikkes lige op i fv. A til arbejdet måler 9 (11) 12 
(13) cm. Der er nu i alt 238 (255) 272 (289) m på p.
Del nu arbejdet op i krop og ærmer således: 
Strik 34 (37) 39 (41) r, flyt 50 (54) 58 (62) m over på 
en maskeholder, slå 3 (4) 5 (6) nye m op, sæt mær-
ke, slå 3 (4) 5 (6) nye m op, strik 69 (73) 78 (83) r, 
flyt 50 (54) 58 (62) m over på en maskeholder, slå 3 
(4) 5 (6) nye m op, sæt mærke, slå 3 (4) 5 (6) nye 
m op. Strik til første mærke. Dette er nu omg begyn-
delse og der er nu i alt 150 (163) 176 (189) m på p.

Strik nu kroppen lige op til arbejdet måler 4 (5) 5 (6) 
cm fra ærmegabet.

1. omg: * 2 r, 1 udt, strik r til 2 m før mærke, 1 udt, 
2 r *, flyt mærket over, gentag fra * til * en gang 
mere.
2. - 4. omg: Strik r. 
Gentag disse 4 omg i alt 9 (9) 11 (13) gange = 186 
(199) 220 (241) m.
Herefter strikkes 1. omg igen, men nu med 8 omg 
lige op imellem. Dette gentages i alt 4 (3) 5 (4) 
gange = 202 (211) 240 (257) m.

Fortsæt herefter lige op til arbejdet måler 32 (36) 39 
(45) cm fra halskanten målt lige ned midt på forstyk-
ket.
 
Næste omg: I de tre mindste str. tages hhv. 6 (13) 0 
m jævnt ud over omg, i den største str. tages 1 m ind 
= 208 (224) 240 (256) m. 
Strik 3 omg ret med fv. A.
 
Påbegynd nu diagram 2. 
Når hele diagrammet er strikket brydes fv. B og C, og 
der strikkes 2 omg ret med fv. A. Strik herefter 1 omg 
vrang med Fv. A. Bryd fv. A og strik 13 omg lige op 
med Fv. C. 
Luk alle m af.

Ærmer 
Flyt ærmemaskerne fra det ene ærme over på strøm-
pepinden og strik 3 (4) 5 (6) m op fra de nye m 
under ærmer med fv. A, sæt mærke og strik 3 (4) 5 
(6) flere m op. Strik ret til mærket = 56 (62) 68 (74) 
m på p. 
Strik nu 3 (4) 5 (6) omg i Fv. A. 
Næste omg: * 1 r, 2 r sm *, gentag fra * til * der er 2 
m tilbage af omg, strik 2 r. 
Luk af med hestetømmeaflukning. 
Strik det andet ærme på samme måde.

Montering 
Buk den nederste kant ved vrangomg, og sy den til 
bagsiden af kjolen med elastiske sting i fv. A. Hækl 
en trense i luftmasker øverst midtbag, der passer 
til størrelsen på din knap, og sy knappen på overfor 
trensen. Hæft alle ender. Vask kjolen, stræk den for-
sigtigt i form og lad den ligge og tørre fladt.


