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2015/1 KJOLE MED PRIKKER I EASY CARE

Str.: 0/6 – 6/12 mdr. – 1/2 – 3/4 år.
Brystvidde: 52 – 56 – 62 – 66 cm
Hel længde: 33 – 38 – 43 – 48 cm

Garnforbrug: 
Bundfv.: 2 – 2 – 3 – 3 ngl i Easy Care  
Kontrastfv.: 1 ngl til alle str.
Pinde: Rundpind nr. 2½ og 3 mm (60 cm), 
jumperpinde nr. 2½ mm
Tilbehør: 1 knap
Strikkefasthed: 28 m i mønster på p 3 = 10 cm.

	 = glatstrikning
	= slå om
\		= 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over

Midten

Bullen: Slå på rundp 2½ og med kontrastfv. 
176(192)216(232) m op og strik 5 omg rib 1 r – 1 vr. 
Markér hver side med 88(96)108(116) m på hvert 
stykke. Skift til bundfv og rundp 3 og strik 1 omg 
ret, fortsæt med mønster efter diagram, tæl ud fra 
midten, både på for- og bagstykke, så det bliver ens 
i siderne. Når arb måler 5 cm tages 1 m ind på hver 
side af markeringerne således:
2 dr sm, strik til der mangler 2 m før næste marke-
ring, 2 r sm, 2 dr sm, strik til 2 m før den 1. marke-
ring, 2 r sm. Gentag denne indtagning på hver 8. 
omg i alt 7(8)10(11) gange = 148(160)176(188) m. 
Fortsæt lige op til arb måler 21(24)28(31) cm. Nu 
lukkes til ærmegab for 6(6) 6(8) m i hver side. Lad 
arb hvile.

Ærmekanter: Slå på p 2½ og med kontrastfv. 
58(62)70(76) m op og strik 5 p rib 1 r – 1 vr, men på 
de 2 sidste p lukkes for 3(3)3(4) m i starten af hver 
p. Strik endnu en ærmekant.

Bærestykket strikkes med bundfv.: Sæt ærme-
kanterne ind over de aflukkede m. Sæt 1 markering 
ved alle 4 samlinger, samt 1 markering midtbag. 
Omgs start er nu midtbag. På næste omg starter 
raglan indtagningerne således: (start mønstret på 
ærmerne ved at tælle ud fra midten). Strik til 2 m før 
1. markering, *2 dr sm, 2 r sm*, gentag fra * til * ved 
de næste 3 markeringer. Gentag indtagningerne på 
hver 2. omg i alt 12(14)17(19) gange. 

Nu deles arb midtbag og samtidig lukkes til hals 
midtfor. (Raglanindtagningerne fortsætter). Start 
midtbag og strik hen til de midterste 14 (16)18(18) 
midtfor som lukkes af til udskæring, strik omg færdig 
til midtbag. Vend og hver side strikkes færdig for sig. 
Den yderste m ved slidsen midtbag strikkes ret på 
alle p. Luk yderligere ved halssiden for 3-2-1-1-5-5-
5 m (3-2-1-1-5-5-5) 3-2-1-1-5-6-6 (3-2-1-1-5-6-6) m.  
Lad arb hvile. Strik den anden side på samme 
måde, blot modsat.

Halskant: Strik med rundp 2½ og kontrastfv. de hvi-
lende m, strik m op langs udskæringen, 1 m for hver 
aflukkede m, slut med at strikke de hvilende m. Strik 
5 p rib 1 r – 1 vr, men på 3. p strikkes 1 knaphul så-
ledes: 1 r, 2 r sm, slå om 2 gange, 2 r sm. Efter den 
5. p lukkes af. 

Montering: Sy ærmekanterne sammen og sy dem 
til de aflukkede m. Sy 1 knap i halskanten.


