


Nr. 5 Top-down kjole 

 
Str. 38 – 44 – 50 – 56   

Brystvidde. 39 – 43 – 48 – 53 cm. 

Hel længde. 25 – 28 – 31 – 34 cm 

 

Garnforbrug: 2 – 2 – 3 – 3 ngl Cotton 8/4 øko organic 

Pinde: Rundpind 40 cm nr. 3 mm 

Tilbehør: 2 stk knapper 

 

Strikkefasthed: 26 m i glatstrik på p 3 = 10 cm. 

  
Kjolen strikkes ovenfra og ned: Slå på rundp 3, (63) 67 (71) 75 m op og strik 5 p ret, men på 4. p strikkes et knaphul 

således: strik til der mangler 4 m, 2 r sm, slå om, 2 r. 

Det sidste knaphul strikkes på den efterfølgende 16. (18.) 20 (22) p. = 8 (9) 10 (11) riller imellem. 
På næste p fra retsiden starter udtagningerne til raglan således:  

4 r, slå om, 9 r, slå om, 3 r, slå om, (14) 16 (18) 20 r, slå om, 3 r, slå om, 9 r, slå om, 3 r, slå om, (14) 16 (18) 20 r, slå 

om, 4 r.  

Strik 1 p ret tilbage, men strik alle omslag drejet r. 

Næste p fra retsiden: 4 r, slå om, 11 r, slå om, 3 r, slå om, (16) 18 (20) 22 r, slå om, 3 r, slå om, 11 r, slå om, 3 r, slå 

om, (16) 18 (20) 22 r, slå om, 4 r.  

Strik ret tilbage, men strik alle omslag drejet r. 

Fortsæt udtagningerne til raglan på hver 2. p ved at forøge med 2 m i alle felter skrevet med fed skrift, til der er taget ud 

i alt (14) 16 (18) 20 gange. = (175) 195 (215) 235 m. 

 

Ærmemaskerne hviler og kroppen strikkes færdig: Strik 4 r, luk de næste (37) 41 (45) 49 m af, slå 4 m op, strik (48) 

54 (60) 66 m, luk de næste (37) 41 (45) 49 m af, slå 4 m op, strik de sidste (48) 54 (60) 66 m. = (104) 112 (128) 140 m. 

Marker de 4 m i begge sider. Fortsæt i glatstrikning med mønster efter diagram, tæl ud fra midten både på ryggen og 

forstykket, så arb bliver ens i siderne. Samtidig tages 1 m ud på hver side af de 4 m i begge sider. Gentag denne 

udtagning på hver 4. omg til hele arb måler 23 (26) 29 (32) cm. Slut med 2 cm retstrik: * 1 omg vr, 1 omg r * gentag fra 

* til *. Luk af. 

 

 

 

 

 

 


