Bella

- en kjole med små vufvuf’fer til børn

Design: Charlotte Kaae
Denne lille kjole er super sød med et råt
touch fra hundehovederne. Kjolen er en del af
en lille serie med Kettunøsin-mønsteret, her
til før-skolebørnene
1. udgave - august 2017, © Filcolana A/S
Materialer
Farve A: 100 (150) 150 (200) g Arwetta Classic fra
Filcolana i farve 807 (Boysenberry (melange))
Farve B: 30 (50) 80 (100) g Arwetta Classic fra Filcolana i farve 813 (Strawberry Pink (melange))
Farve C: 20 (25) 30 (35) g Arwetta Classic fra Filcolana i farve 193 (Deep Periwinkle)
1 knap
Rundpind 2,5, 60 cm
Rundpind 3 mm, 40 og 60 cm
Størrelser
1 år/80 cl (2 år/92 cl) 4 år/104 cl (6 år/116 cl)
Mål
Passer til brystvidde: 50-53 (53-56) 56-59 (59-62)
cm
Overvidde: 63 (67) 71 (74) cm
Hel længde: 36 (42) 48 (54) cm
Strikkefasthed
28 m og 32 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm.
Særlige teknikker
Udtagning mod højre: Dan en løkke ved at lægge
garnet bagom og hen over pinden, så der dannes et
omslag, hvor garnet peger mod dig. På næste p strikkes omslaget vrang.
Udtagning mod venstre: Dan en løkke ved at lægge
garnet foran og hen over pinden, så der dannes et
omslag, hvor garnet peger væk fra dig. På næste p
strikkes omslaget drejet vrang.
Arbejdsgang
Kjolen er strikket oppefra og ned og der strikkes rundt
i glatstrik. Bærestykket er strikket i to-farvet strik,
vær opmærksom på at udtagningerne vender forskelligt, så de ikke spolerer Kettunøsin-mønsteret.
Bærestykke
Slå 112 (120) 124 (128) m op på p 2,5 mm med
farve C. Strik 6 p r frem og tilbage. Skift til rundp 3
mm og strik rundt i mønster efter diagrammet til den
pågældende størrelse.
Når alle diagrammets p er strikket, er der 280 (300)
310 (320) m på p.
Saml til omg og strik rundt. Strik 2 (6) 8 (10) omg
med farve A.
Sæt nu masker af til ærmer på følgende måde:
Strik 40 (43) 45 (47) m, sæt de næste 60 (64) 65
(66) m på en snor til ærmet, slå 8 (8) 10 (10) nye m
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op, strik 80 (86) 90 (94) m, sæt de næste 60 (64) 65
(66) m på en snor til ærmet, slå 8 (8) 10 (10) nye m
op, strik 40 (43) 45 (47) m.
Skørt
Sæt en markør mellem de 2 midterste af de nye m
under hvert ærme. Der er nu 176 (188) 200 (208) m.
Fortsæt i farve A og tag ud 1 m før og 1 m efter disse
markører på hver 4. (5.) 6. (7.) omg i alt 12 gange =
224 (236) 248 (256) m.
Fortsæt lige op, til kjolen måler 35 (41) 47 (53) cm
fra skulderen, eller ønsket længde. Strik nu 6 p r med
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Diagram
Str. 4 og 6 år

Str. 1 og 2 år
Farve C
Farve B
Farve A

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
Udtagning mød højre
Udtagning mod venstre
Ingen maske, spring feltet over

Sådan læses diagrammet
Diagrammet læses fra højre mod venstre når der
strikkes fra retsiden og fra venstre mod højre,
når der strikkes fra vrangsiden. Rapporten gentages over bæ-restykkets masker.
Læs det diagram, der passer til den str. du strikker.

farve C frem og tilbage på p.
Ærmer
Sæt ærmets 60 (64) 65 (66) hvilende m over på
rundp 3 mm og strik frem og tilbage med farve A.
Slå 5 (5) 6 (6) m op i hver side på de første 2 p = 68
(72) 75 (76) m.
Strik 3 (3) 4 (5) cm glatstrik. Slut med en vrangpind.
Skift til rundp 2,5 mm og farve C, og strik 4 p ret,
idet der på den første af disse p tages ind således:
Strik 2 (2) 2 (4) r, strik m r sm to og to frem til de
sidste 2 (2) 3 (4) m, strik 2 (4) 3 (4) r = 36 (38) 40
(42) m.
Luk løst af.
Montering
Sy ærmerne sammen og sy maskerne under ærmerne
til.
Hækl 1 trense af luftmasker i slidsens ene side, og sy
knappen i overfor.
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