
Best. nr: 23192-1501  Garn: Emma Soft 50 g 100% bomuld

PIGEKJOLE 

Størrelse: 2 (4) 6 år
Materialer:
3 (4) 4 ngl fv 15 beige
1 ngl af hver fv 837 gul, 285 orange, 338 ceris 
(pink)

Rundpinde:  3 mm, 60 cm 
Hæklenål: 3 mm
Tilbehør: 3 knapper, ca. 15 mm
Kjolens mål: 
Bredde: ca. 55 (61) 65 cm
Hel længde: ca. 58 (60) 62 cm



BESKRIVELSE:

STRIKKE FASTHED:
28 m og 36 p glatstrik på pind 3 = 10 x 10 cm. OBS: 
kontroller strikkefastheden nøje. Strikker du for fast, 
byt til grovere pinde. Strikker du for løst, byt til tyndere 
pinde. Stemmer strikkefastheden ikke får arbejdet 
forkerte mål og det angivne garnforbrug ændres.

Den yderste m i hver side = kantm strikkes r alle omg.

HÆKLE BESKRIVELSER:
Luftmaske (lm) = lav en løkke (trense), X slå om nålen, 
træk garnet gennem løkken X. Gentag X X til ønsket 
antal lm.
Fast maske (fm) = stik nålen ned i næste m, træk garnet 
gennem m, slå om nålen, træk garnet gennem begge m 
på nålen.
Kædemaske (km) = stik nålen ned i næste m, træk 
garnet gennem m og direkte gennem m på nålen.

Striber på bærestykke: 12 omg gul, 12 omg orange, 12 
om cerise (pink)

STRIKKE BESKRIVELSE:
Der strikkes oppe fra og ned. Slå 93 (101) 109 m op 
på p 3 i beige og strik 3 omg r frem og tilbage. (1. 
omg = vrangen). Nu strikkes glatstrikning og striberne 
strikkes som forklaret ovenfor, efter 2 omg tag 30 (32) 
33 m ud jævnt fordelt = 123 (133) 142 m. Strik 5 omg, 
på næste omg tag 30 (32) 33 m ud jævnt fordelt = 153 
(165) 175 m. Strik 5 omg, på næste omg, tag 30 (32) 
33 m ud jævnt fordelt = 183 (197) 208 m. Strik 7 omg, 
på næste omg, tag 30 (32) 33 m ud jævnt fordelt = 213 
(229) 241 m. Strik 13 omg.

SÆT MARKERINGER (MÆRKETRÅD):
31 (34) 36 = halvt bagstykke, sæt en markering i næste 
m 
42 (44) 46 = ærme, sæt en markering i næste m 
63 (69) 73 = forstykke, sæt en markering i næste m
42 (44) 46 = ærme, sæt en markering i næste m
Byt til beige og tag 5 (6) 7 m ud jævnt fordelt ved 
hvert ærme, samt 1 m på hver side af de 4 markeringer. 
Gentag med at tage ud med 1 omg i mellem 6 (7) 8 
omg totalt, men efter 2 (3) 4 udtagninger strikkes 2 
omg r over ærmernes m, derefter lukkes ærmernes m af 
i ret, og hver del strikkes for sig.

Kjole: luk den yderste m = kantm nu strikkes rundt 
i glatstrik = alle omg ret. Sæt en markering i m i 
hver side. Tag ud på næste omg 1 m på hver side af 
markeringen = 4 udtagninger. Gentag udtagninger med 

13 omganges mellemrum, i alt 10 gange. Strik til 
kjolen måler 42 (44) 46 cm. Nu strikkes 1 omg vr, 
1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r. Luk af i vr.

MONTERING:
Læg kjolen på et håndklæde, og læg et fugtigt 
viskestykke over, lad tørre.

Knaphulskant på bagstykke: 
Højre side: saml 3 st op med gult 1 m i hver omg 
men spring over hvert 5. omg. Strik r i 3 omg. 
Luk af i r. 
Venstre side: Strikkes som højre side på omg 1. 
Omg 2 laves 3 knaphuller hvor der lukkes af over 
2 m. Det øverste hul indenfor 2 m og de øvrige 
med 8 m imellem. Omg 3 r. Luk af i ret. 

Læg over hinanden og sy til kanterne i bunden. 
Kanten nederst: Hækl med hæklenål 3 i cerise 
(pink) X 3 fm, 3 lm, 1 km i sidste fm, spring 1 m 
over X gentag X X rundt på hele den nederste 
kant jævnt fordelt, slut med 1 km i førstes fm. 

LOMMER:
Slå 23 (25) 27 m op på pind 3 i beige og strik 
glatstrik. Når arbejdet måler 6 (7) 8 cm, skift til 
cerise (pink) og strik rib X 1r, 1 vr X slut med 1 r 
i 4 omg. Luk af i rib. Strik 2 stk. Sy dem fast fortil 
ca. 15 (17) 19 cm fra nederste kant. Eller mål på 
dit barn hvad der passer bedst.


