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Marie Krøyer, der levede i en tid med blonder, 
lette kjoler og feminine snit, har været Trine 
Påskesens inspiration til kjolen ”Dagmar”: Den 
tætte overdel, skørtet, der er rynket til, og de 
mange små detaljer som f.eks. slidsen ved skul-
deren og den fine blonde ned langs ryggen er 
med til at give kjolen sit feminine udtryk.
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Materialer
200 (250) 250 (300) g Arwetta Classic fra Filcolana i 
farve 236 (red clover)
Rundpind 3 mm, 60/80 cm, og 3,5 mm, 60/80 cm
Strømpepinde 3 mm samt 3,5 mm
Hæklenål 3 mm eller 3,5 mm
Markører 
1 knap, 13-15 mm

Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)

Mål
Passer til brystvidde: 53 (58) 63 (67) cm
Overvidde: 57 (62) 66 (70) cm
Vidde forneden: 114 (123) 132 (141) cm
Ærmelængde: 28 (30) 34 (36) cm
Hel længde: 44 (49) 54 (60) cm

”Dagmar” er en del af 
Filcolanas kollektion 
”Colours of the Scandi-
navian Summer”. I kol-
lektion har vores design-
team ladet sig inspirere 

af lyset og de skønne farver i skagensmalerierne.
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Strikkefasthed
27 m og 35 p i glatstrikning på p 3,5 mm = 10 x 10 
cm.

Særlige forkortelser
OTI: Tag 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over 
den strikkede.
la: Tag en maske løs af (r med garnet bag arb eller vr 
med garnet foran arb). 
dr r: Drejet ret.
dr vr: Drejet vrang.
UH: Udtagning der peger mod højre: Saml lænken 
mellem 2 masker op bagfra og strik ret
UV: Udtagning der peger mod venstre: Saml lænken 
mellem 2 masker op forfra og strik dr ret
f & b: Strik ret i forreste maskeled, uden at tage ma-
sken af pinden, og strik dr r i bagerste maskeled. 1 
maske er nu blevet til 2. 
dbl indt: Tag 1 r løs af, 2 ret sammen, træk den løse 
over de strikkede.
slo: Slå garnet om pinden.

Mønsterrapport når der strikkes frem og tilbage (ved 
slidsen):
1. p (RS): 2 vr, slo, dbl indt, slo, 2 vr.
2. p (VS): 2 r, 3 vr, 2 r.
3. p: 2 vr, 1 r, slo, OTI, 2 vr.
4. p: Som 2. p.
5. p: 2 vr, 3 r, 2 vr. 
6. p: Som 2. p.

Mønsterrapport når der strikkes rundt:
1. p: 2 vr, slo, dbl indt, slo, 2 vr.
2. p: 2 vr, 3 r, 2 vr.
3. p: 2 vr, 1 r, slo, OTI, 2 vr.
4. p: Som 2. p.
5. p: Som 2. p.
6. p: Som 2. p.

Arbejdsgang
Kjolen strikkes i glatstrik oppefra og ned med udtag-
ninger til raglan. Først frem og tilbage for at lave slids 
i raglan på forstykket, herefter rundt. Der strikkes et 
nemt hulmønster ned langs ryggen, samt vandrette 
masker for at give illusion om taljebånd. Kjolen sidder 
forholdsvis tæt i bullen og herefter tages ud til stort 
skørt. 

Krop
Slå 90 (90) 98 (102) m op på pind 3 mm og strik 4 
pinde r (den første pind er VS) - strik dog den yderste 
m som kantmaske således:
Tag 1. m løs af som r eller vr alt efter hvad du strik-
ker. Strik den sidste m r eller vr alt efter hvad du skal 
strikke.
Skift til pind 3,5 mm og strik 1 pind vr, og sæt mær-
ker (mk) således:
1 vr la, 1 vr (raglan), sæt mk, 10 (8) 10 (10) vr (høj-
re ærme), sæt mk, 1 vr (raglan), sæt mk, 12 (13) 14 
(15) vr (ryg 1), sæt mk, 7 vr (mønster), sæt mk, 12 
(13) 14 (15) vr (ryg 2), sæt mk, 1 vr (raglan), sæt 
mk, 12 (10) 12 (12) vr (venstre ærme), sæt mk, 1 vr 
(raglan), sæt mk, 30 (32) 34 (36) vr (forstykke), sæt 
mk, 2 vr (raglan samt kant-m).

Begynd raglan udt samt mønster i de 7 m mellem mk 
på ryggen, på følgende måde:
1 r la, 1 r, flyt mk, UV, 30 (32) 34 (36) r, UH, flyt mk, 
1 r, flyt mk, UV, 12 (10) 12 (12) r, UH, flyt mk, 1 r, 
flyt mk, UV, 12 (13) 14 (15) r, flyt mk, strik første 
pind fra mønsterrapporten, over de næste 7 m, flyt 
mk, 12 (13) 14 (15) r, UH, flyt mk, 1 r, flyt mk, UV, 
10 (8) 10 (10), UH, 2 r. 

Tag ud på denne måde på hver 2. pind (RS), og strik 
i glatstrik med mønster over de 7 m på ryggen, indtil 
slidsen måler 6 cm. 

Strik slidsen sammen ved at slå 1 m op mellem ærme 

P. S. Krøyer, Marie Krøyer, 1891
Loeb Danish Art Collection
Public domain
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og forstykke. Strik rundt, og sæt mk for omg start, 
lige inden den nyopslåede m. Strik 2 omg med raglan 
udt som før, og strik herefter den første og den sidste 
udtagning på omg, før og efter den nyopslåede m (= 
raglan-m). Strik 19 (21) 22 (23) raglan udt i alt (husk 
at afslutte med en omg uden udt), og sæt m af til 
ærmer = 243 (259) 275 (287) m på omg.  

Strik frem til første ærme-m (raglan-m hører til bul-
len), sæt de 50 (52) 56 (58) ærme-m på en hjælpe-
tråd, og slå 6 (6) 8 (10) nye m op under ærmerne. 
Strik frem til næste ærme og gentag = 155 (167) 179 
(191) m på omg.

Fortsæt rundt i glatstrik og mønster fra mønster-
rapport i ca. 5 (5) 6 (6), cm og afslut med 2. omg i 
mønsterrapporten.

Strik vandrette masker således:
*Sæt den første m fra højre pind over på venstre 
pind. Strik dr r i 2. m på venstre pind uden at tage m 
af pinden. Strik nu r i første m på venstre pind og lad 
begge m glide af pinden*. Gentag fra * til *, til du har 
strikket i alt 2 omg vandrette masker. Tag herefter ud 
til skørt ved at strikke f & b i alle m = 310 (334) 358 
(382) m på omg. Strik glatstrik til arbejdet måler 42 
(47) 52 (58) cm, målt fra skulder og ned. Strik ril-
lekant således:
*1 omg vr, 1 omg r* gentag fra * til * 2 gange, 1 

omg vr, luk arbejdet af i r.

Ærmer
Sæt de 50 (52) 56 (58) m på en pind 3,5 mm, og 
slå 6 (6) 8 (10) nye m op under ærmet = 56 (58) 64 
(68) m på omg. Sæt en mk midt under ærmet for 
omg start. 
Strik 4 cm og tag herefter ind på følgende måde:
1 r, 2 r sm, strik frem til 3 sidste m, OTI, 1 r. Gentag 
indt i alt 5 (6) 8 (9) gange med 4 (3,5) 3 (3) cm mel-
lemrum = 46 (46) 48 (50) m på omg. Strik til ærmet 
måler 25 (27) 31 (33) cm, og strik rillekant således: 
*1 omg vr, 1 omg r* gentag fra * til * 2 gange, 1 
omg vr, luk arbejdet af i r.
Strik det andet ærme på samme måde.

Montering
Hækl en løkke som knaphul, øverst i slidsen, og sy en 
knap i den anden side. Sy sammen under ærmerne. 
Hæft alle ender og vask kjolen efter garnets anvisnin-
ger. Læg den fladt til tørre og sørg for at hulmønste-
ret bag på kjolen bliver glattet ud. 


