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MYDESIGN er strikke- og hækleopskrifter der gives fra bruger til bruger. 

Mayflower frasiger sig ethvert ansvar for opskriftens oprindelse samt designMD42

ANNAS FLÆSEKJOLE 
i Mayflower Cotton Merino



 

 

Garnforbrug: Easy Care Cotton Merino fra Mayflower (farve syren 06), 170 m pr. 50 g. 

Størrelse 12-18 mdr. (86) 2 år (92) 3-4 år (98-104) 

Antal nøgler af 50 g Med ærmer 

3 

Uden ærmer 

3 

Med ærmer 

4 

Uden ærmer 
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Med ærmer 

4 

Uden ærmer 

4 

 

Desuden skal bruges:  

- Rundpind 3,5 mm, 80 cm – eller den størrelse pind du skal bruge for at opnå strikkefastheden. 

- 2 stk. knapper på ca. 10 mm i dia. 

Strikkefasthed: 24 m = 10 cm i bredden, 30 p = 10 cm i højden, i glatstrik på pind 3,5. 

 

Diagram:

Symbolforklaring: 

□ = r fra retsiden, vr fra vrangsiden 

· = vr fra retsiden, r fra vrangsiden 

O = slå om pind 

/ = 2 r sm 

\ = tag 1 m løst af, som skulle den strikkes r, 1 r, løft den løse maske over 



Fremgangsmåde:  

Arbejdet strikkes ovenfra og ned med raglanudtagninger. Først strikkes frem og tilbage på pinden, derefter samles 

arbejdet og strikkes rundt på rundpind med magic-loop-teknikken. På denne måde skabes en åbning i ryggen, så 

barnet kan få kjolen over hovedet. Til sidst strikkes ærmer i den ønskede længde. 

 

Forkortelser: 

m = maske 

p = pind 

vr = vrang 

r = ret 

2 vr sm = 2 vrang sammen  

sl om p = slå om pind  

dr = drejet 

udt = udtagning 

 
 

Bærestykke: 

Slå 75 (85) 93 m op på p 3,5. 

Pind 1: Strik rib *1 vr, 1 r*, gentag *-* pinden ud. 

Pind 2: Rib som maskerne viser. 

Pind 3: (vr-siden) strik et knaphul således: Strik 1 vr, 1 r, 2 vr sm, sl om p, strik som maskerne viser pinden ud. 

Pind 4: Strik rib som maskerne viser. 

_____ 

Pind 5: (vr-siden) strik nu 6 m rib (dvs. den ene knappestolpe), vrang pinden hen indtil 6 m før slutningen. Disse 

strikkes rib (2. knappestolpe). 

Samtidig tages 11(13)17 ud jævnt fordelt på stykket med vr-m. Udtagningen laves således: Tag tråden op ml. to m og 

strik den dr vr. Nu haves i alt 86(98)110 på pinden. 

_____ 

Pind 6: (r-siden) lav nu raglan-udt således: Strik 6 m rib, 12(14)16 r, sl om p, 1 r (raglan-m), sl om p, 8(10)12 r, sl om p, 

1 r (raglan-m), 2(4)6 r, mønsterbort (26 m), 2(4)6 r, sl om p, 1 r (raglan-m), sl om p, 8(10)12 r, sl om p, 1 r (raglan-m), sl 

om p, 12(14)16 r, 6 m rib. 

Fortsæt nu med at tage ud på hver side af raglan-m ved at slå om pinden på hver 2. omg (retsiden). Samtidig 

fortsættes der med 6 m rib i hver side og mønsterborten på forsiden. Omslagene strikkes vr på vr-siden, så der opstår 

huller. Der tages ud i alt 16(17)19 gange. 



Samtidig når arbejdet måler 5(5)(5) cm laves et knaphul på samme måde som tidligere beskrevet. 

Samtidig når arbejdet måler 9(10)10 cm samles arbejdet og der strikkes herefter rundt på rundpind således: På næste 

pind (r-siden) strikkes rundt som vanligt med udtagninger og mønster til de sidste 6 m (rib). Disse 6 m overføres til en 

hjælpepind og holdes foran arbejdet ovenpå de første 6 m af arbejdet, således at de to knappestolper ligger ovenpå 

hinanden med knaphullerne øverst. De 6 m fra de to pinde strikkes sammen således: 1 m fra den ene pind strikkes 

sammen med 1 m fra den anden pind – 2r sm. På denne måde samles arbejdet og der strikkes herefter rundt.  

 

Fortsæt til der er taget ud 16(17)19 gange (Husk der kun tages ud på hver 2. omg – omg. starter nu fra 1. raglan-m) (i 

alt 208(228)256 m). 

_____ 

Strik 2 omg. uden at tage ud: r og mønster. 

Nu deles arbejdet i krop og ærmer: Strik r til raglan-m. Sæt de 42(46)52 m fra ærmet på en tråd (inkl. raglan-m’erne). 

Slå 6(6)8 m op under ærmet. Strik r og mønster til næste raglan-m. sæt de 42(46)52 m på en tråd til det andet ærme. 

Slå 6(6)8 op under ærmet. Strik r rundt. Sæt en mærketråd i midten af de 6(6)8 opslåede masker på hver side. Disse 

markerer nu siderne på kroppen.  

_____ 

Krop: 

Der er nu i alt 136(148)168 m på omg. Omgangen begynder under det ene ærme. 

Strik 11(13)15 omg med glatstrik og mønster. 

Tag nu 1 m ud i hver side af mærketrådene således: 1 r, strik tråden ml. to masker dr r, strik til 1 m før næste 

mærketråd, strik tråden ml. to masker dr r, strik 2 m r, strik tråden ml. to masker dr r, strik til 1 m før mærketråd, strik 

tråden ml. to masker dr r, 1 r. Der er nu taget ud 4 gange. Gentag udtagningerne på samme måde på hver 12(14)16 

omg i alt 3 gange (= 148(160)180 m) 

_____ 

Når arbejdet måler ca. 14(16)20 cm fra ærmegabet og det passer med at mønsterbort-rapporten er færdig, tages ud 

til flæse således: Strik en omg r (uden mønster), hvor der samtidig tages ud efter hver m: * 1 r, udt, 1 r, udt* - gentag 

*-*. Udt laves ved at strikke tråden ml. maskerne dr ret. På denne måde fordobles maskeantallet til 296(320)360 m. 

Strik glatstrik til hele arbejdet måler i alt ca. 37(39)43 cm fra skulderen.  

Nu laves ombukningskant således: *2 r sm, sl om* - gentag *-* omgangen ud. Strik derefter 2 cm glatstrik og luk af. 

_____ 

Lange ærmer: 

Sæt ærme-m på rundpind 3,5 80 cm og strik rundt med magic-loop. Tag 6(6)8 m op ved de opslåede m til kroppen. 

Omg begynder midt for disse masker (sæt mærketråd). I alt 48(52)60 m.# 



Når ærmet måler 2(2,5)3 cm tages to m ind således: Strik 1 r, 2 r sm, strik r til 3 m før mærketråd, 2 r dr sm. Gentag for 

hver 2.(2.)2,5. cm i alt 7(7)8 gange (i alt 34(38)44 m). 

Strik r til ærmet måler 20(22)25 m fra ærmegabet. 

Lav ombukningskant som på kroppens flæse. Strik 2 cm og luk af. 

Strik det andet ærme på samme måde. 

_____ 

Korte ærmer:  

Strik som ved lange ærmer til #. Strik 2 cm glatstrik. Lavombukningskant som på kroppens flæse. Strik 2 cm og luk af. 

Strik det andet ærme på samme måde. 

_____ 

Montering: 

Hæft ender. Sy alle ombukningskanter fast på vrangen. Sy 2 knapper i bagi.  

 

Håber I syntes min opskrift var fin og anvendelig. I må meget gerne dele billeder af jeres færdige kjole på instagram og 

tagge mig eller #annasflæsekjole så jeg kan se hvordan de alle sammen kommer til at se ud 😊😊  

 

 


