
Best. nr: 23151-1104  Garn: Krabat 1 ngl = 50 g, ca. 220 m, 100% akryl

00061

 KJOLE MED BÅND 

Størrelse: (60) 70 (80) 90 cm
Materialer:
200-300 g
2 knapper, bånd
Strikkepinde:  3 og 3½ mm

Hæklenål: 3 mm
Bredde: ca. (56) 60 (62) 66 cm
Længde: ca. (37) 41 (45) 51 cm



BESKRIVELSE

STRIKKE FASTHED
24 m retstrikning = 10. 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.

STRIKKE FORKLARINGER
Rib: x 1 r, 1 vr x. Gentag x-x.
Perlestrik: 
Omg 1: x 1 r, 1 vr x. Gentag x-x.
Omg 2 og alle følgende: r på vr, vr på r.
Retstrik: alle m strikkes r alle omg.

BAGSTYKKE
Slå (100) 106 (112) 124 m op på dobbelt p 3½ (sådan at 
kanten ikke bliver for stram), og strik 2,5 cm perlestrik. Skift 
til retstrik. Samtidigt tages 1 m ind i hver side hver 3. cm (7) 
8 (9) 10 gange = (86) 90 (94) 104 m. Når arbejdet måler (22) 
25 (28) 33 cm tages (20) 20 (20) 26 m ind jævnt fordelt over 
omg = (66) 70 (74) 78 m. Derefter strikkes en række huller: 
x 3 r, slå 1 om, 2 r til x. Siden strikkes resten af stykket i 
perlestrik. Når arbejdet måler (24) 27 (31) 36 cm lukkes 5 
m af i hver side til ærmegab = (56) 60 (64) 68 m. Derefter 
tages ind til raglan fra retsiden: strik 2 r, tag 1 m løs af, strik 
1 m, træk den løse m over den strikkede, strik til der er 4 m 
tilbage, 2 r sammen, 2 r. (På vrangsiden strikkes: 3 vr, strik 
til der er 3 m tilbage, 3 vr). Raglan indtagning gøres på hver 
4. omg 3 gange og derefter hver anden omg (18) 19 (20) 21 
gange. Samtidigt når arbejdet måler ca. (30) 34 (38) 44 cm 
deles arbejdet på midten til slids og hver side strikkes for sig. 
Luk de resterende (7) 8 (9) 10 m af på en gang. Den anden 
side strikkes på samme måde men modsat.

FORSTYKKE
Strikkes som bagstykket. Raglan indtagning gøres som på 
bagstykket først hver 4. omg 3 gange derefter hver anden 
omg (16) 17 (18) 19 gange. Samtidigt med næst sidste 
raglan indtagning lukkes de midterste (12) 14 (16) 18 m 
af til halsen og hver side strikkes for sig. De resterende m 
lukkes af på en gang. Den anden side strikkes på samme 
måde men modsat.

ÆRMER
Slå (48) 52 (54) 56 m op på dobbelt p 3½ og strik 
perlestrik. Når ærmet måler 3 cm strikkes en række 
huller: x 3 r, slå 1 om, 2 r til x. Derefter strikkes resten 
af ærmet i ret. Når ærmet måler 5 cm tages 1 m ud i 
hver side på hver 2. cm (5) 5 (6) 6 gange = (58) 62 (66) 
68 m. Når ærmet måler (16) 18 (20) 22 cm lukkes 5 m 
af i hver side til ærmegab = (48) 52 (56) 58 m. Derefter 
tages ind til raglan først hver 4. omg 3 gange og derefter 
hver anden omg (16) 17 (18) 19 gange mod forstykket 
og (18) 19 (20) 21 gange mod bagstykket. Derefter 
lukkes af på hver anden omg mod forstykket (3,2) 4,3 
(5,4) 5,4 m. De resterende m lukkes af på en gang. Det 
andet ærmes strikkes spejlvendt. 

MONTERING
Sy raglan sømmene sammen.
Halskant: Smal ca. (60) 60 (63) 63 m op på p 3 langs 
halskanten og strik 2,5 cm rib. Luk af i rib. Hækl fm 
rundt i slidsen og lav 2 knaphuls løkker på den ene side 
og sy knapper på den anden side af slidsen. Sy ærme- og 
sidesømme. 
Træk bånd gennem hullerne under brystet og på 
ærmerne.


