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Jeg elsker at finde på strikkedesign sam-
men med mine børn. Denne kjole er opstået i 
forhandlinger mellem min datter og mig. Min 
datter valgte farverne – og at kjolen skulle 
have striber og en sløjfe. Hun ønskede også 
at det skulle være sådan en kjole der ville 
svinge ud, når hun drejer rundt om sig selv. 
Så tegnede vi og fik ideer, og resultatet er 
kjolen Katinka.
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Materialer
Ca. 45 (50) 55 (65) 75 g New Zealand lammeuld fra 
Filcolana i farverne 117 (Gammelrosa), 121 (Bor-
deaux), 311 (Karry) og 131 (Pink).
Rundpind 3 mm, 60 cm.
Rundpind 2½, 40 cm.
Strømpepind 3 mm.
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
92 cl/2 år (104 cl/4 år) 122 cl/6 år (128 cl/8 år) 140 
cl/10 år

Mål
Passer til brystvidde: 54 (56) 60 (66) 68 cm
Overvidde: 69 (71) 75 (81) 83 cm
Vidde forneden: 108 (112) 120 (132) 136 cm
Ærmelængde: 22 (27) 29 (32) 34 cm
Hel længde: 47 (52) 56 (61) 66 cm
 
Strikkefasthed
26 m og 34 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på ven-
stre pind og strik den drejet (ret eller vrang som det 
passer med strikningen).
LLR (indtagning): Tag 2 ret løst af 1 ad gangen, før 
venstre pind bagfra ind gennem maskerne fra venstre 
og strik de to masker ret sammen.

Arbejdsgang
Katinka strikkes nedefra og op. Først strikkes krop-
pen og dernæst ærmerne. Herefter samles krop og 
ærmer, og bærestykket strikkes. Herefter strikkes 
wienerlægget, der pryder kjolens ryg, og en lille kant 
strikkes i halsen. Til sidst strikkes 2 bånd, som hæftes 
på ryggen af kjolen og bindes til en sløjfe.
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Striberne
Stribernes rækkefølge ser således ud. Opskriftens 
forskellige størrelser begynder forskellige steder i 
striberapporten – både på krop og ærmer, men følger 
herefter rækkefølgen:

rapport som til kroppen over hele ærmet.

1. omg: Strik alle m ret.
2. omg: Strik 1 (2) 3 (4) 4 r, [1 udt, 3 r] 13 gange, 1 
udt, strik 2 (3) 3 (4) 5 r = 56 (58) 59 (61) 62 m. 

Strik 6 omg glatstrik.

Udtagningsomgang: 1 r, 1 udt, strik ret til der 1 m 
tilbage på omg, 1 udt, 1 r.

Strik udtagningsomgangen på hver 6. omg i alt 6 (6) 
7 (9) 10 gange. Der er nu 68 (70) 73 (79) 82 masker 
på pinden.

Fortsæt lige op i glatstrik, til ærmet består af 4 (5) 6 
(7) 7 hele striber, og der er strikket 10 (6) 4 (0) 12 
omg af den næste påbegyndte stribe.

Luk masker af under armen:
1. omg: Strik ret, til der er 5 (5) 6 (6) 7 m tilbage på 
omg, luk de sidste 5 (5) 6 (6) 7 m af.
2. omg: Fjern mærke, luk de næste 5 (5) 6 (6) 7 m 
af, strik 58 (60) 61 (67) 68 m ret.

Strik det andet ærme som det første, men bryd ikke 
garnet.

Saml ærmer og krop:
Strik 47 (49) 51 (53) 55 r (ryggens ene halvdel), strik 
det første ærmes 58 (60) 61 (67) 68 m, strik forstyk-
kets 66 (72) 74 (80) 82 m ret, strik det andet ærmes 
58 (60) 61 (67) 68 m, strik 47 (49) 51 (53) 55 ret 
(ryggens anden halvdel). Der er nu 276 (290) 298 
(320) 328 masker på pinden.

Bærestykke
Strik 7 (8) 9 (10) 11 omgange ret.

Strik 1. indtagningsomgang: Strik 9 (12) 8 (9) 9 r, [2 
r sm, strik 6 (6) 6 (5) 5 r] 32 (33) 35 (43) 44 gange, 
2 r sm, strik 9 (12) 8 (8) 9 ret. Der er nu 243 (256) 
262 (276) 283 masker på pinden.

Strik 7 (8) 9 (9) 10 pinde ret.

Strik 2. indtagningsomgang: Strik 5 (5) 4 (2) 2 m ret, 
[2 r sm, strik 5 (5) 5 (4) 4 m ret] 33 (35) 36 (45) 46 
gange, 2 r sm, strik 5 (4) 4 (2) 3 m ret. Der er nu 
209 (220) 225 (230) 236 masker på pinden.

Strik 7 (8) 8 (9) 10 omg ret.

Strik 3. indtagningsomgang: Strik 8 (6) 6 (4) 4 m ret, 
[2 r sm, 3 r] 38 (41) 42 (44) 45 gange, 2 r sm, strik 
9 (7) 7 (4) 5 m ret. Der er nu 170 (178) 182 (185) 
190 masker på pinden.

Strik 6 (7) 8 (9) 10 omg ret.

Strik 4. indtagningsomgang: Strik 10 (6) 4 (6) 4 m 

A B C D
Krop
Slå 280 (290) 312 (330) 340 m op på rundp 3 mm 
med farve A (D) C (B) A. Strik frem og tilbage, til du 
har strikket 20 pinde retstrik.
Skift til næste farve i striberapporten for den stør-
relse du strikker, saml arbejdet og strik rundt. Sæt et 
mærke ved omgangens begyndelse.

Tip! For at gøre overgangen mellem striberne så 
usynlig som muligt, kan det hjælpe at tage første ma-
ske på anden omgang med en ny farve løst af.

Herfra strikkes der striber på hver 16 omgange igen-
nem hele arbejdet. 

Strik 4 pinde glatstrik og sæt samtidig et mærke efter 
140 (145) 156 (165) 170 m. 

Indtagningsomg: *5 r, 2 r sm, strik ret til 7 m før 
mærket, LLR, 5 r, flyt mærket over*. Gentag fra * til 
* en gang mere.

Strik indtagningsomgangen på hver 4. omg i alt 25 
(25) 28 (30) 30 gange. Der er nu 180 (190) 200 
(210) 220 masker på pinden.

Fortsæt lige op i glatstrik til arbejdet består af 7 (8) 9 
(10) 10 hele striber, og der er strikket 10 (6) 4 (0) 12 
omg af den næste, påbegyndte stribe. Arbejdet måler 
nu cirka 36 (39) 43 (47) 50 cm.

Luk masker af under armene:
1. omg: Strik ret til der er 5 (5) 6 (6) 7 m tilbage af 
omg, luk de sidste 5 (5) 6 (6) 7 m af omg af.
2. omg: Fjern mærkerne, luk 5 (5) 6 (6) 7 m af, strik 
66 (72) 74 (80) 82 m ret, luk 10 (10) 12 (12) 14 m 
af, strik 47 (49) 51 (53) 55 m ret. Sæt et mærke ved 
omgangen nye begyndelse.

Lad arbejdet hvile, og strik ærmerne.

Ærmer
Slå 42 (44) 45 (47) 48 masker op på en 2½ mm 
rundpind med farve D (C) B (D) A.
Strik 10 pinde retstrik frem og tilbage.
Skift til 3 mm strømpepinde og næste farve i stribe-
rapporten for den størrelse du strikker, saml arbej-
det til en omgang og strik rundt. Sæt et mærke ved 
omgangens begyndelse.
Strik brede striber på hver 16 omg i samme stribe-
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ret, [2 r sm, 2 r] 37 (41) 43 (44) 45 gange, 2 r sm, 
strik 10 (6) 4 (5) 4 m ret. Der er nu 132 (136) 138 
(140) 144 masker på pinden.

Strik 2 omg ret.

Næste omg: Strik 111 (115) 117 (119) 123 m ret.

Wienerlæg
Fordel maskerne omkring omgangsmarkøren og fold 
arbejdet. (Se illustration nedenfor). Når hele wiener-
lægget er strikket sammen, strikkes ret pinden ud.

Der er nu 104 (108) 111 (113) 116 masker på pin-
den.

Skift til 2½ mm strømpepinde og fortsæt med at 
strikke rundt.
1. omg: Strik alle m vrang.
2. omg: Strik alle m ret.
3. omg: Strik alle m vrang.
4. omg: Strik 6 (3) 5 (7) 4 m ret, *2 r sm, 5 r*; gen-
tag fra * til * omg rundt = 96 (99) 101 (103) 106 m.
5. omg: Strik alle m vrang.
6. omg: Strik alle m ret.
7. omg: Strik alle m vrang.
8. omg: Strik alle m ret.

Luk alle masker af i vrang.

Sløjfe
Slå 60 m op med fv. A på rundpind 3 mm. Strik frem 
og tilbage i retstrik.
Strik 19 pinde ret. Luk alle masker af.

Strik et bånd magen til.

Montering
Sy de retstrikkede kanter på ærmer og nederst på 
kjolen sammen. Sy hullerne under ærmerne sammen.
Sy sløjfebåndene fast på ryggen af kjolen på den 
stribe, hvor ærmer og krop blev samlet. Sy dem på, 
så kanten af båndet sidder halvvejs mellem ærmet og 
midten af det sammenfoldede wienerlæg. Sy båndet 
fast til kjolen langs enden og igen et par cm længere 
inde, så sidder sløjfen bedst.


