


1631 - Kjole i Mayflower Easy Care.

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Overvidde cm: 90 (94) 98 (102) 106 (110)
Længde ca. cm: 86 (88) 90 (92) 94 (96)
Fv. 14, Rød, ngl.: 9 (9) 10 (10) 11 (11)
Pinde: Rundpinde nr.2 ½ og 3, 60 - 80 cm, lange rundpinde nr. 2 ½ og 3, 100 cm til magic loop 

eller strømpepinde nr. 2 ½.
Hæklenål: 2 1/2
Kvalitet: Mayflower Easy Care. 100 % Ren Ny Uld, løber ca. 185 m pr. 50 gram.
Tilbehør: 2 lynlåse på 10 cm.
Strikkefasthed: 28 m og 40 p i glat på p nr. 3 = 10 x 10 cm.

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det professionelle arbejdsredskab til 
strikning og hækling.

Nederdel.
Slå 280(290)302(314)324(336) m op på rundpind nr. 2½ og 
strik 10 omg glat. Strik derefter 1 omg vrang fra retsiden og 
10 omg glat. Skyd en strømpepind ind i opslagningspinden 
(ca. 20-30 m ad gangen), læg nederdelen op på bagsiden i 
ombukket og strik maskerne sammen i ret med 1 m fra hver 
pind. Fortsæt på denne måde, til kanten er lagt op hele 
vejen rundt. Skift til rundpind nr. 3 og fortsæt i glat. Når arb 
måler 35(36)37(38)39(40) cm, tages ind til talje ved at 
strikke hver 19. og 20. m ret sammen (ca. hver 19. og 20. m 
ret sammen) ca. hver 20. og 21. m ret sammen (ca. hver 
21. og 22. m ret sammen) ca. hver 22. og 23. m ret sam-
men (hver 23. og 24. m ret sammen) 14 gange = 266(276) 
288(300)310(322) m. På den følgende 8. omg strikkes igen 
indtagninger over de samme steder som før 14 gange (dvs. 
at maskeantallet mellem indtagningerne formindskes med 1 
m i forhold til den foregående omgang med indtagninger) = 
252(262)274(286)296(308) m. På den følgende 8. omg 
strikkes igen indtagninger over de samme steder som før 
14 gange = 238(248)260(272)282(294) m. OBS! – se 
lommeåbninger nedenfor. På den følgende 8. omg tages 
ind igen 14 gange = 224(234)246(258)268(280) m. 
Lommeåbninger:
Samtidig, når arb måler 40(41)42(43)44(45) cm – efter den 
3. indtagningsomgang = 119(124)130(136)141(147) m på 
forstykket - strikkes lommeåbninger således: På forstykket 
(efter det andet mærke til sidesømme) strikkes de første 
6(8)10 (12)14(16) m fra sidesømmen, luk de næste 28 m til 
lommekant, strik de følgende 51(52)54(56)57(59) m, luk de 
næste 28 m til den anden lommekant og strik de resterende 
6(8)10(12)14(16) m frem til sidesømmen. På den følgende 
omg slås 28 m op igen over hver lommekant og der 
fortsættes rundt i glat som før. Husk den sidste ind-
tagningsomgang. Når arb måler 45(46)47(48)49(50) cm, 
sættes et mærke til talje i begge sidesømme = ved 
omgangens begyndelse og efter 112(117)123(129)134(140) 
m. Sæt samtidig en tråd i sidesømmene, som væves med 
op gennem arb til ærmegabene. Til overvidde tages 1 m ud 
i begge sider 1 m fra hver sidesøm på hver 4. p 14 gange (1 
m ud = strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne) = 
252(262)274 (286)296(308) m. Når der er strikket 15 cm = 
60 p fra taljemærkerne, deles arb i sidesømmene til ryg og 
forstykke = 126(131)137(143)148(154) m pr. del. 

Ryg.
Den side uden lommeåbninger! Luk til ærmegab i begge 
sider på hver 2. p for 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m og 4 x 1 m = 
100(105)111(117)122(128) m. Når ærmegabet måler 
20(21)22(23)24(25) cm, lukkes skuldrene fra 
ærmegabssiden på hver 2. p med 2 x 8 m og 1 x 9 m (3 x 9 
m) 1 x 9 m og 2 x 10 m) 2 x 10 m og 1 x 11 m) 3 x 11 m (1 x 
11 m og 2 x 12 m. Samtidig med den første skulderlukning, 
sættes de midterste 44(45)47(49)50(52) m på en maske-
holder til halsudskæring og hver side strikkes færdig for 
sig. Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 1 x 2 m og 1 
x 1 m. Strik den anden side modsat. 

Forstykke.
Den side med lommeåbninger. Luk til ærmegab på samme 
måde som på ryggen. Når ærmegabet måler 15(16)17 
(18)19(20) cm, sættes de midterste 20(21)23(25)26(28) m 
på en maskeholder til halsudskæring. Strik hver side færdig 
for sig, idet der lukkes i halssiden på hver 2. p for yderligere 
1 x 5 m, 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m og 1 x 1 m. Luk skulderen 
i samme højde og på samme måde som på ryggen. Strik 
den anden side modsat.

3/4 -ærmer.
Slå 70(72)76(78)80(84) m op på den lange rundpind eller 
strømpepinde nr. 2½ og strik 10 omg glat. Strik derefter 1 
omg vrang fra retsiden og 10 omg glat. Skyd en strømpe-
pind ind i opslagningspinden (ca. 20-30 m ad gangen), læg 
ærmekanten op på bagsiden i ombukket og strik maskerne 
sammen i ret med 1 m fra hver pind. Fortsæt på denne 
måde, til kanten er lagt op hele vejen rundt. Skift til den 
lange rundpind eller strømpepinde nr. 3 og fortsæt i glat. 
Tag 1 m ud 1 m inden for omgangens begyndelse og 
slutning på hver 8. omg 15 gange = 100(102)106(108)110 
(114) m. Når ærmet måler 30(30)31(31)32(32) cm, deles 
det til ærmekuppel ved omgangens begyndelse. Strik videre 
i glat frem og tilbage, idet der lukkes til ærmekuppel på hver 
2. p i begge sider for 1 x 5 m, 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m, 
22(23)24(25)26(27) x 1 m, 2 x 2 m og 1 x 3 m. Luk de 
resterende 14(14)16(16)16(18) m på én gang. Strik det 
andet ærme mage til.

Halskant.
Med rundpind nr. 2½ strikkes 20(21)23(25)26(28) m + de 
ventende 20(21)23(25)26(28) m + 20 m op langs for-
stykkets halsudskæring og 5 m + de ventende 44(45)47 
(49)50(52) m + 5 m op langs ryggens halsudskæring = 
114(116)120(124)126(130) m. Strik 1 omg vrang fra 
retsiden og strik derefter en rullekant af 10 omg i glat. Luk 
m passende løst af. 

Lommeposer.
Slå 32 m op på p nr. 3 og strik 25 cm glat. Luk m af. Strik 2 
stk.

Montering.
Hækl 1 omg krebsemasker (= fastmasker hæklet fra venstre 
mod højre) langs hver lommekant. Montér lynlåsene langs 
lommeåbningerne. Sy en lommepose fast på indersiden af 
forstykket, så overkanten sys fast ovenover den øverste del 
af lynlåsen. Den glatstrikkede side af lommen skal vende 
fremad, så den til sidst befinder sig inden i lommen. Fold 
lommen og sy den anden ende af lommen fast under den 
nederste del af lynlåsen. Sy lommeposens sider sammen. 
Sy den anden lommepose i på samme måde. Sy skulder-
sømmene. Sy ærmerne i. Pres arb let med damp.


