Ida - en pigetrøje med lomme
Design: Hanne Pjedsted
Dette må blive småpigernes yndlingstrøje. Og
særligt de småpiger, der synes det er sjovt at
have en lomme til at gemme små ting og
sager i.
3. udgave - maj 2015 © Filcolana A/S
Størrelser
2 år (3-4 år) (5-6 år) (7-8 år)
Færdige mål
Overvidde: 57 62 67 71 cm
Ryglængde fra nakken: 32 37 42 48 cm
Ærmelængde (indersømmen): 22 26 30 36 cm
Materialer
250 350 - 400 - 450 gram Anina fra Filcolana (Der
strikkes med dobbelt garn de fleste steder)
Pinde nr. 3, 3½ og 4
3 knapper
Strikkefasthed
22 masker og 30 pinde i glatstrik på pinde 4 = 10 x
10 cm
Arbejdsgang
Modellen strikkes fra halskanten og ned og er uden
sidesømme. Maskerne til ærmer sættes på tråd efter
bærestykket, og maskernes strikkes senere op, da
ærmerne også strikkes oppefra. Så kan barnet tage
trøjen på FØR det besluttes hvor lang den skal være,
og hvor lange ærmerne skal være. Og det er sidenhen
let at trævle aflukningskanten op og strikke ærmerne
længere!
Opskrift
Slå 55 59 65 71 masker op på pinde nr. 3 med én

tråd og strik 1 p vr (= vrangsiden) og 1 p ret til en
lille rullekant.
Skift til dobbelt garn og rib: *1 ret, 1 vrang* gentag
fra * til * pinden ud og slut med 1 ret idet der
samtidig i hver side af arbejdet slås 8 masker op til
knapkanter. NB! De 8 kantmasker i hver side strikkes
således: I slutningen af alle p: 8 ret. I begyndelsen af
alle p: 2 m vrang løs af, 6 ret.
Strik 4 pinde med rib, knapkanter og kantmasker og
lav nu knaphuller i højre forkant således:
Strik de 3 første m (2 kantmasker tages vrang løs af
og 1 maske ret), luk så 4 masker af og strik pinden
ud. På den følgende pind slås 4 nye masker op igen
over de aflukkede masker.
Strik senere yderligere 2 knaphuller med 16 20 20
22 pindes mellemrum.
Fortsæt med rib, knapkanter og kantmasker til der i
alt er strikket 8-10-10-10 pinde rib.
Strik nu fra retsiden af arbejdet således: Strik de 8
kantmasker med dobbelt garn, skift så til kun én tråd
og strik glatstrikning med udtagninger som følger: 1
(1) 3 (6) ret, *1 ret, 2 masker i den næste maske, 1
ret, 2 masker i den næste maske, 2 ret * gentag fra *
til * til der er 0 (4) 2 (5) m tilbage før kantmaskerne,
slut med 0 r (1 ret, 2 masker i den næste maske, 2
ret) 2 r (5 r) = 73 79 85 91 masker mellem
knapkanterne. Strik IKKE kantmaskerne, men vend
arbejdet og strik vrang tilbage hen til kantmaskerne i
den anden side.
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Vend nu arbejdet og strik igen med dobbelt garn over
alle m. Skift til pinde 3 ½ og strik rib, men nu
forskudt så ret strikkes over vrang og vrang over ret
(så vidt det er muligt for udtagningerne). Strik
8-10-10-10 pinde med rib, knapkanter og kantmasker.
NB! HUSK knaphuller!
Strik nu igen med én tråd og udtagninger således:
Strik de 8 kantmasker med dobbelt garn, skift så til
kun én tråd og strik glatstrikning med udtagninger
som følger: 1 ret, *1 ret, 2 masker i den næste
maske, 1 ret, 2 masker i den næste maske, 2 ret *
gentag fra * til * pinden ud (NB! Slut før
kantmaskerne!) = 97 105 113 121 masker mellem
knapkanterne. Strik IKKE kantmaskerne, men vend
arbejdet og strik vrang tilbage hen til kantmaskerne i
den anden side.
Vend nu arbejdet og strik igen med dobbelt garn over
alle m. Skift til pinde 4 og strik rib, igen forskudt så
ret strikkes over vrang og vrang over ret (så vidt det
er muligt for udtagningerne). Strik 8-10-10-10 pinde
med rib, knapkanter og kantmasker.
NB! HUSK knaphuller!
For de to mindste størrelser fortsættes sådan
Tag på næste retsidepind 16 masker ud på følgende
måde: strik knapkanterne. Tag 1 maske ud i hver 6.
maske, første gang i henholdsvis 3. og 6. maske efter
kantmaskerne. ( = 113 121 masker)
For de to størst størrelser fortsættes sådan
Strik nu igen med én tråd og udtagninger således:
Strik de 8 kantmasker med dobbelt garn, skift så til
kun én tråd og strik glatstrikning med udtagninger
som ovenfor, til i alt 149-161 masker mellem
kantmaskerne. 2 (1) ret, *1 ret, 2 masker i den
næste maske, 1 ret, 2 masker i den næste maske, 2
ret * gentag fra * til * pinden ud (NB! Slut før
kantmaskerne!) = 149-161 masker mellem
knapkanterne. Strik IKKE kantmaskerne, men vend
arbejdet og strik vrang tilbage hen til kantmaskerne i
den anden side.
Vend nu arbejdet og strik igen med dobbelt garn over
alle m. Skift til pinde 4 og strik rib, igen forskudt så
ret strikkes over vrang og vrang over ret (så vidt det
er muligt for udtagningerne). Strik 10-10 pinde med
rib, knapkanter og kantmasker.
Nu fortsættes ( alle størrelser) i glatstrikning over
maskerne mellem kantmaskerne ( 113-121-149-161).
Derefter tages ud i korte raglanudtagninger ved
ærmerne således (begynd på retsiden af arbejdet):
Strik 8 masker (= knapkant).
Strik til venstre forstykke 17-18 -21 -22 masker, tag 1
maske ud, strik 1 maske (= raglanmaske) og tag igen
1 maske ud.
Strik til venstre ærme 20 22- 28 32 masker, tag 1
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maske ud, strik 1 maske (= raglanmaske) og tag igen
1 maske ud.
Strik så ryggens 39 -41- 51 - 53 masker, tag 1 maske
ud, strik 1 maske (= raglanmaske) og tag igen 1
maske ud.
Strik derefter højre ærmes 20 -22 28- 32 masker,
tag 1 maske ud, strik 1 maske (= raglanmaske) og
tag igen 1 maske ud.
Strik til sidst højre forstykkes 17-18 - 21- 22 masker
og slut med knapkantens 8 masker.
Strik vrang tilbage (dog med ret og kantmasker over
knapkanterne som sædvanlig).
Gentag udtagningerne på hver side af
raglanmaskerne på hver retsidepind yderligere 5 6 -5
-6 gange) ( i alt 6- 7- 6 -7 gange)
Sæt nu de 32 -36- 40- 46 ærme masker i hver side
på en maskeholder eller tråd og lad dem hvile.
Fortsæt frem og tilbage i glatstrikning over
forstykkernes og ryggens masker ( inklusiv
raglanmaskerne) , idet der i ”hullerne” efter ærmerne
i hver side slås 10 12 12 12 nye m op.
Strik over forstykker og ryg til arbejdet måler 29 34
39 45 cm.
Strik de 8 kantmasker, lad den ene tråd hvile og strik
glat med én tråd. Vend før kantmaskerne i den anden
side og strik vrang tilbage til kantmaskerne. Vend
igen og tag nu den anden tråd med. Strik 4 pinde rib
med begge tråde.
Strik de 8 kantmasker, lad den ene tråd hvile og strik
igen glat med én tråd. Vend før kantmaskerne i den
anden side og strik tilbage til kantmaskerne. Vend
igen og tag nu den anden tråd med. Strik igen 4
pinde rib, men forskudt så ret strikkes over vrang og
vrang strikkes over ret. Luk på næste pind alle
masker af (i ret over kantmaskerne i begge sider og i
rib over de øvrige masker).
Ærmer
Strik nu over ærmets masker idet der mod forstykket
slås 7 8 8 8 nye masker op, og mod ryggen slås 5
6 6 6 nye masker op. (Den yderste maske i hver
side er en kantmaske, der strikkes ret på alle pinde
og bruges til ærmets indersøm.)
Tag nu på hver 8. pind 1 maske ind i hver side lige
inden for kantmasken i hver side til der er 34 36 38
40 masker tilbage. Når ærmet måler 18 22 26 32
strikkes 6 pinde rib. Skift til én tråd og strik 2 pinde
glat. Skift igen til dobbelt garn og strik 4 pinde rib
forskudt. Derefter 2 pinde glat med én tråd til lille
rullekant. Luk af.
Lomme
Slå 23 25 25 27 masker op med enkelt garn på
pinde 3. Strik 2 pinde glat. Skift til dobbelt garn og rib
(1 ret, 1 vrang) og strik 5 pinde rib. Skift til én tråd
og strik 2 pinde glat. Skift igen til dobbelt garn og til
pinde 4 og strik 5 pinde rib forskudt. Skift til glat og
strik 5 5½ 6 6 cm glat lige op. På følgende
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retsidepind tages ind idet hver 4. og 5. maske
strikkes sammen. Luk af på næste pind (eller lad
maskerne sidde på pinden til sammensyning med
maskesting).
Montering
Hæft ender. Sy ærmesømmene sammen fra retten
lige inden for kantmasken, og sy sømmene under
ærmet sammen med maskesting.
Sy lommen fast på venstre forstykke - i sidesømmene
umiddelbart inden for kantmasken og langs
underkanten med maskesting, så sømmen bliver flad.
(Eller sy de uaflukkede masker fast i lommebunden
med maskesting.)
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