Blomstereng - en sød pigekjole
Design: Maria Bach Jensen
Inspirationen til denne søde kjole kommer fra
en blomstereng fyldt med duftende kamilleblomster. Skørtet er fyldigt og rummeligt og
kan svinge rundt på den helt rigtige måde,
som små prinsesser elsker det. De fine blomster broderes på til sidst.
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Materialer
200 (200) 250 (300) g Merci fra Filcolana i farve 1130
(Light Peach)
En rest Merci fra Filcolana i farve 1090 (White) og 616
(Mai Tai)
1 knap (ca. 8-10 mm diameter)
Rundpind 2,5 mm og 3 mm, 80 cm
Hæklenål 3 mm
Evt. strømpepind 2,5 mm og 3 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)
Mål
Passer til brystvidde: 53-56 (57-60) 61-66 (67-70)
cm
Overvidde: 56 (60) 68 (71) cm
Ærmelængde: 17 (25) 28 (31) cm
Hel længde: 44 (49) 54 (60) cm
Strikkefasthed
26 m og 34 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har
du færre masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere
pinde.
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Blomstereng
Særlige forkortelser
h-udt (udtagning mod højre): Løft lænken mellem 2
m op bagfra og strik den r.
v-udt (udtagning mod venstre): Løft lænken mellem 2
m op forfra og strik den dr r.
o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den
løse m over den netop strikkede.
Arbejdsgang
Kjolen strikkes oppefra og ned. Først strikkes frem
og tilbage med udtagninger til bærestykket. Derefter
samles arbejdet og der strikkes rundt. Der tages masker fra til ærmer og kroppen strikkes. Der tages ud
til skørt. Ærmerne strikkes. Til sidst broderes blomster på skørtet med mille fleur sting.
Bærestykke
Slå 89 (89) 96 (96) m op på p 2,5 mm. Strik 3 p retstrik (1. p = vrangsiden).
Skift til p 3 mm og strik 4 p glatstrik.
På næste p sættes markører og strikkes udtagninger
således (retsiden):
Strik 5 r, *h-udt, sæt en markør, 2 r, sæt en markør,
v-udt, 9 (9) 10 (10) r*, gentag fra * til * i alt 7 gange, h-udt, sæt en markør, 2 r, sæt en markør, v-udt, 5
r = 105 (105) 112 (112) m.
Der er i alt taget 16 m ud på pinden.
Strik 3 p glatstrik.
Strik udtagninger på næste p således (retsiden):
*Strik r til markøren, h-udt, flyt markøren over, 2 r,
flyt markøren over, v-udt*, gentag fra * til * yderligere 7 gange, strik r omg ud.
Fortsæt med at tage ud på denne måde på hver 4. p
til der i alt er taget ud 9 (11) 12 (13) gange = 233
(265) 288 (304) m.
Samtidig når arbejdet måler 7 (8) 8 (9) cm samles
arbejdet og der strikkes rundt. Sæt en markør ved
omg begyndelse.
Når alle udtagningerne er strikket, strikkes yderligere
3 omg glatstrik. Bærestykket måler nu ca 12 (14,5)

Side 2
15,5 (17) cm målt midt for.
Del m til ærmer og krop således:
Strik 33 (36) 41 (43) r, sæt de næste 50 (60) 62 (66)
m på en tråd (ærme), slå 6 m op under ærmet, 67
(73) 82 (86) r, sæt de næste 50 (60) 62 (66) m på
en tråd (ærme), slå 6 m op under ærmet, 33 (36) 41
(43) r.
Krop
Strik rundt i glatstrik over kroppens 145 (157) 176
(184) m til arbejdet måler 7 (8) 9 (10) cm fra hvor m
blev delt.
Skørt
På næste omg laves udtagninger til skørtet således:
Strik *1 r, v-udt*, gentag fra * til * omg ud = 290
(314) 352 (368) m.
Strik rundt i glatstrik til hele kjolen måler 44 (49) 54
(60) cm. Lav nu ombukningskant således: Strik 1
omg vr, strik 2 cm r. Luk alle m af.
Ærmer
Sæt ærmets 50 (60) 62 (66) m over på pind 3 mm
og strik 6 m op i de nye m under ærmet = 56 (66)
68 (72) m. Sæt en markør midt i de 6 nye m for omg
begyndelse.
Strik 2 (2) 3 (4) cm rundt i glatstrik.
Tag nu ind således: 1 r, 2 r sm, strik r til 3 m før markør, o-indt, 1 r.
Gentag disse indtagninger for hver 1,5 cm i alt 9 (13)
14 (15) gange = 38 (40) 40 (42) m.
Fortsæt rundt i glatstrik til ærmet måler 16 (24) 27
(30) cm fra ærmegabet. Strik 1 omg vr, 1 omg r, 1
omg vr. Luk alle m r af.
Strik det andet ærme på samme måde.
Montering
Hæft alle ender. Hækl en trense af luftmasker i passende længde til knappen. Sy den på øverst i slidsen
på ryggen. Sy en knap i modsatte side.
Fold ombukningskanten nederst på skørtet til arbejdets vrangside og sy aflukningskanten til vrangsiden
med elastiske sting.
Broderi
Broder blomster spredt udover skørtet. Start med
blomsterknoppen, som broderes med fladsting i
orange garn (med enkelttråd). Herefter broderes
blomstens kronblade med mille fleur sting (brug dobbelttråd). Lav 5 kronblade på hver blomst.
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