Corydalis - en fin babykjole med kyse
Design: Karen Skriver Lauger
”Corydalis” er en del
af Filcolanas kollektion
”Colours of the Scandinavian Summer”. I kollektion har vores designteam ladet sig inspirere
af lyset og de skønne farver i skagensmalerierne.
Den lille babykjole og kyse er inspireret af Anna
Sybergs smukke billede ”Corydalis”, hvor blomsternes klaser
af kronblade titter frem mellem stængler og
blade. Karen Skriver Lauger har omsat inspirationen til et mønster
i vævestrik med samme blomsteragtige effekt.

3. udgave - august 2018, © Filcolana A/S
Materialer
Pernilla fra Filcolana:
farve A: 100 (100) 150 (150) 200 g i farve 808 (Aqua
Mist)
Farve B: 50 (50) 50 (100) 100 g i farve 818 (Fisherman Blue)
- angivne mængder er nok til både kjole og kyse
Kun kyse
Farve A: 20-25 g i farve 808 (Aqua Mist)
Farve B: 10-15 g farve 818 (Fisherman Blue)
Rundpind 3 mm, 40 cm, og 3½ mm, 40 cm til kjolen
Rundpind 3½ mm, 40 cm til kysen
Hæklenål 3 mm til kjolen
Markører eller kontrastfarvet tråd
4 (4) 4 (5) 5 knapper, Ø 10 mm
Størrelser
1 mdr (6 mdr) 12 mdr (2 år) 4 år
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Mål
Kjole
Passer til brystvidde: 40 (43) 45 (50) 55 cm
Overvidde: 41 (44) 46 (51) 56 cm
Hel længde: 33 (35) 40 (45) 50 cm
Kyse
Passer til hovedomkreds: 40-42 (42-44) 46-48 (5052) 52-53 cm
Strikkefasthed
25 m og 36 p i glatstrikning på p 3,5 mm = 10 x 10
cm.
Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det
passer med strikningen).
LLR (indtagning): Tag 2 ret løs af, 1 ad gangen, flyt
maskerne tilbage på venstre pind og strik dem drejet
ret sammen.
RS/VS: Retsiden/vrangsiden.
1 la gb: Tag 1 m vrang løs af med garnet bag arbejdet.
1 la gf: Tag 1 m vrang løs af med garnet foran arbejdet.
Arbejdsgang
Kjolen strikkes oppefra og ned. Bærestykket strikkes
frem og tilbage, til lige efter delingen til ærmer. Herefter samles arbejdet og strikkes rundt til skørtet.
Kysen strikkes frem og tilbage indtil nakken, hvor der
samles og strikkes rundt med indtagninger. Til sidst
strikkes der masker op langs bunden af kysen og slås
samtidig op til bindebåndene.
Diagrammet viser mønsteret fra retsiden (RS) og
læses nedefra og fra højre mod venstre på RS-pinde
(ulige) og fra venstre mod højre på VS-pinde (lige
pinde).
Når der strikkes rundt (på ærmer og i bunden af skørtet), læses diagrammet fra højre mod venstre på alle
pinde/omgange.
Den røde boks markerer mønstergentagelsen.

Diagram

= 1 la gb på RS, 1 la gf på VS
=1r
= 1 vr på RS, 1 r på VS
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Anna Syberg, Corydalis, 1901-09
Statens Museum for Kunst
Public Domain
Mønsteret strikkes frem og tilbage på bærestykket og
på kysen, og rundt på skørtet og ærmerne af kjolen.
Mønstergentagelsen strikket frem og tilbage:
Pind 1 (RS) – med fv B: *1 la gb, 3 r*, gentag fra *
til *.
Pind 2 (VS) – med fv B: *3 r, 1 la gf*, gentag fra * til
*.
Pind 3 (RS) – med fv A: *2 r, 1 la gb, 1 r*, gentag fra
* til *.
Pind 4 (VS) – med fv A: *1 r, 1 la gf, 2 r*, gentag fra
* til *.
Mønstergentagelsen strikket rundt:
Omg 1 – med fv B: *1 la gb, 3 r*, gentag fra * til *.
Omg 2 – med fv B: *1 la gb, 3 vr*, gentag fra * til *.
Omg 3 – med fv A: *2 r, 1 la gb, 1 r*, gentag fra * til
*.
Omg 4 – med fv A: *2 vr, 1 la gb, 1 vr*, gentag fra *
til *.
KJOLE
Bærestykke
Slå 59 (69) 69 (79) 79 m op på rundp 3 mm med fv
A. Sørg for at have mindst 30 cm ende på garnet til
at hækle langs åbningens inderkant.
Pind 1 (RS): 10 (12) 12 (14) 14 r, sæt markør, 10
(12) 12 (14) 14 r, sæt markør, 18 (20) 20 (22) 22
r, sæt markør, 10 (12) 12 (14) 14 r, sæt markør, 11
(13) 13 (15) 15 r.
Pind 2 (VS): Strik alle m r.
Skift til p 3,5 mm og begynd at strikke vævestrikmønster og raglan udt. Alle raglan udt strikkes lige
efter markøren som følger:
RAGLAN: Fjern markør, strik (1 r, sæt markør, slå om,
1 r) i næste m.
På første VS-pind strikkes de 3 m fra raglan ret, her-
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efter strikkes de yderste 2 med i vævestrikmønsteret.
Vævestrikmønsterets første pind startes forskellige
steder i mønsteret på de forskellige størrelser. Herunder angives, hvordan mønsteret (Pind 1 fra diagram)
startes op på de forskellige størrelser. Herefter strikkes mønsteret som angivet i diagram, hvor de nye
masker fra udtagningerne strikkes med i mønsteret.
Bemærk, at første og sidste m på pinden er kantmasker og altid strikkes r. Ligeledes strikkes den centrale
m i raglan udt altid r, og den bliver dermed aldrig en
del af vævestrikmønsteret.
Str. 1 mdr:
Pind 3 (RS): 1 r, [1 la gb, 3 r] 2 gange, 1 la gb,
RAGLAN, [1 la gb, 3 r] 2 gange, 1 la gb, RAGLAN, [1
la gb, 3 r] 4 gange, 1 la gb, RAGLAN, [1 la gb, 3 r] 2
gange, 1 la gb, RAGLAN, [1 la gb, 3 r] 2 gange, 1 la
gb, 1 r.
Str. (6 mdr) 12 mdr:
Pind 3 (RS): 1 r, 1 r, [1 la gb, 3 r] 2 gange, 1 la gb,
1 r, RAGLAN, 1 r, [1 la gb, 3 r] 2 gange, 1 la gb, 1 r,
RAGLAN, 1 r, [1 la gb, 3 r] 4 gange, 1 la gb, 1 r, RAGLAN, 1 r, [1 la gb, 3 r] 2 gange, 1 la gb, 1 r, RAGLAN,
1 r, [1 la gb, 3 r] 2 gange, 1 la gb, 2 r.
Str. (2 år) 4 år:
Pind 3 (RS): 1 r, 2 r, [1 la gb, 3 r] 2 gange, 1 la gb,
2 r, RAGLAN, 2 r, [1 la gb, 3 r] 2 gange, 1 la gb, 2 r,
RAGLAN, 2 r, [1 la gb, 3 r] 4 gange, 1 la gb, 2 r, RAGLAN, 2 r, [1 la gb, 3 r] 2 gange, 1 la gb, 2 r, RAGLAN,
2 r, [1 la gb, 3 r] 2 gange, 1 la gb, 3 r.
På næste p (VS), strikkes de 3 m omkring raglan udt
r, mens de øvrige strikkes i mønster.
Tag ud til raglan på hver 2. pind (dvs. hver RS-pind)
i alt 13 (14) 15 (17) 20 gange, husk at den første og
sidste m på pinden er kantmasker og strikkes r. Slut
med en VS-pind efter den sidste udtagning = 163
(181) 189 (215) 239 m på pinden.
Del arbejdet i ærmer og krop.
Strik i mønster til markøren, fjern markøren, strik 1
m (raglan-masken), sæt de næste 35 (39) 41 (47)
53 m på et stykke restegarn til ærme, slå 3 (3) 3 (3)
3 m nye m op under ærmer (sæt en markør før den
midterste af de nye m), fjern markøren ved næste
raglan, strik i mønster over ryggens 44 (48) 50 (56)
62 m, fjern markøren, strik 1 m (raglan-masken) sæt
de næste 35 (39) 41 (47) 53 m på et stykke restegarn til ærme, slå 3 (3) 3 (3) 3 m nye m op under
ærmer (sæt en markør før den midterste af de nye
m), strik i mønster pinden ud = 99 (109) 113 (127)
139 m på pinden til kroppen.
Strik yderligere 1 (1) 1,5 (2) 2,5 cm i mønster frem
og tilbage. Raglan-maskerne og de nye m under
ærmet strikkes med i mønsteret så vidt muligt. Den
midterste maske under ærmet kan evt. strikkes r på
alle pinde.
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Bryd fv B og strik skørtet med fv A. Strik 4 pinde r,
og tag samtidigt 2 m ud under ærmet i den midterste
maske (ligesom raglan udt) på den første pind.
Saml herefter arbejdet og strik rundt, ved at strikke
r frem til den sidste m og strikke denne og første m
på pinden LLR sammen. Strik frem til markøren under
venstre ærme, der er den nye omgangsstart = 102
(112) 116 (130) 142 m på pinden.
Strik 3 (3) 5 (5) 5 omg i glatstrikning.
Begynd udtagningerne til kjolens skørt: *Strik 2 r, 1
udt, strik r til 1 m før markør, 1 udt, 1 r*, gentag fra
* til *.
Strik videre i glatstrikning og strik udtagninger på
hver 6. (7.) 7. (7.) 7. omg i alt 9 (9) 10 (11) 12
gange = 138 (148) 156 (174) 190 m.
Strik lige ned i glatstrikning til skørtet måler 23 (25)
29 (33) 37 cm målt fra under ærmet – eller har den
ønskede længde.
Justér maskeantallet på næste omg, til 140 (148) 156
(176) 192 m.
Strik 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr. Sæt fv B til og strik
rundt i vævestrikmønster. Strik i alt 10 (10) 10 (18)
18 omg af mønsteret (svarende til 2,5 (2,5) 2,5 (4,5)
4,5 gentagelser af mønsteret). Bryd fv B og strik færdig med fv A. Strik 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r, og luk
af i vr på næste omg.
Ærmer
Sæt de 35 (39) 41 (47) 53 m fra ærmet tilbage på
pinden. Sæt den fv til, der passer med vævestrikmønsteret. Start i den midterste af de opslåede m under
ærmet, strik 2 m op langs opslagskanten, 1 m op i
overgangen til ærmets masker, strik i vævestrik over
ærmets m, strik 1 m op i overgangen, og 1 m op i
opslagskanten. Omgangsstarten ligger nu midt under
ærmet. Tag på næste omg 2 m ind, lige under ærmet
ved at strikke 2 masker r sammen.
Strik rundt i vævestrik med fv A og fv B til ærmet
måler i alt 1 (1) 1,5 (2) 2,5 cm under ærmet. Slut
med 2 omg med fv B. Bryd fv B og strik færdig med
fv A. Strik 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r og luk af i vr på

Filcolana

Corydalis
næste omg.
Strik det andet ærme magen til det første.
Knaphulskant
Fra bunden af højre sides forkant strikkes 1 m op per
ret-rille (ca. 20 (21) 23 (26) 30 m) med fv A.
Pind 1 (VS): 1 la gf, 2 r sm, slå om, *3 (3) 4 (3) 4
r, 2 r sm, slå om*, gentag fra * til * 3 (3) 3 (4) 4
gange, 2 (3) 2 (3) 3 r.
Pind 2 (RS): 1 la gf, strik r pinden ud.
Pind 3 (VS): Luk alle m af i r.

Side 4
og slå herefter yderligere 55 (55) 60 (65) 75 m op i
slutningen af pinden ved at sætte en ekstra længde
garn i fv A til, så du kan lave en almindelig opslagning med to garnender – på den måde bliver snorene
helt ens.
Strik 2 pinde r. Luk af på næste pind i r. Hæft alle
ender.

Hækl en række fastmasker ned langs venstre forkants
side, således at kanten ikke flaner.
Montering
Sy knapperne fast i venstre forkant ud for knaphullerne. Hæft alle ender.
KYSE
Slå 75 (83) 91 (99) 115 m op på pind 3½ mm med fv
A. Strik 2 p r (første p er fra RS).
Sæt fv B til og begynd vævestrikmønsteret.
Pind 1 (RS) – med fv B: *3 r, 1 la gb*, gentag fra * til
* til de sidste 3 m, 3 r.
Pind 2 (VS) – med fv B: *3 r, 1 la gf*, gentag fra * til
* til de sidste 3 m, 3 r.
Pind 3 – med fv A: 1 r, *1 la gb, 3 r*, gentag fra * til
* til de sidste 2 m, 1 la gb, 1 r.
Pind 4 – med fv A: 1 r, *1 la gf, 3 r*, gentag fra * til
* til de sidste 2 m, 1 la gf, 1 r.
Gentag disse 4 pinde indtil arbejdet måler 7 (8) 10
(10) 11 cm, slut med en Pind 2 med fv B. Bryd fv B
og strik kysen færdig med fv A.
Strik 4 p r med fv A (= 2 ret-riller). Strik så frem og
tilbage i glatstrik, hvor de to yderste m fortsat strikkes r på alle pinde (kantmasker) til arbejdet måler 10
(11) 12 (13) 14 cm.
Næste pind (RS): 1 r, 2 r sm, strik r til de sidste 3 m,
LLR, saml til en omgang for at strikke rundt, ved at
strikke den sidste m på pinden LLR sammen med den
første m på pinden = 72 (80) 92 (96) 112 m på omg.
Strik indtagningerne til nakken som følger:
1. omg: *6 r, 2 r sm*, gentag fra * til * omg ud.
2. omg: Strik alle m r.
Gentag disse 2 omg, men med 1 m mindre mellem
indtagningerne, til du har strikket *2 r sm* hele omgangen rundt. Strik 1 omg r.
Bryd garnet og træk det igennem de sidste 9 (10) 11
(12) 14 m. Stram garnet godt til for at lukke hullet og
hæft enden på VS.
Bindebånd
Slå 55 (55) 60 (65) 75 m op på pind 3½ mm med fv
A, fortsæt dernæst med at strikke 1 m op per ret-rille
i mønsteret hele vejen langs nakken på kysen fra RS,
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