Calla - den fineste kjole til pigerne
Design: Rachel Søgaard
Calla er den fineste kjole til de mindste piger.
Den er strikket i tynd lammeuld, så det er en
helt let, men stadig varm, ulden kjole. Den
oprindelige kjole var strikket i råhvid og var
dermed helt blondeagtig. Her har vi valgt at
strikke den op i bordeaux, og vi tænker, at
den kunne være fin som julekjole.
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Materialer
(100) 100 (100) 150 (150) 150 (200) g Saga fv. 121
(Port)
Rundpind 3 mm, 40 og 60 cm
Hæklenål 3 mm
1 maskemarkør
1 knap
Størrelser
(6 mdr/68 cl) 1 år/80 cl (2 år/92 cl) 4 år/104 cl (6
år/116 cl) 8 år/128 cl (10 år/140 cl)
Mål
Brystvidde: (56) 62 (67) 72 (72) 79 (79) cm
Hel længde: (39) 42 (46) 49 (52) 54 (57) cm
Strikkefasthed
32 m og 28 p i hulmønster på p 3 mm = 10 x 10 cm
Arbejdsgang
Kjolen strikkes nedefra og op, i ét stykke. Den lille
blondehalskant strikkes samtidig med at halskantens
masker lukkes af, dermed bliver kjolen helt monteringsfri på nær endehæftning.
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Særlige teknikker
Strikkeopslagning: Vend arbejdet så du har maskerne
klar til at strikke i venstre hånd, *Strik 1 r, men lad m
blive på pinden, flyt den nye m drejet over på venstre
pind*, gentag fra * til *, til det ønskede antal masker
er slået op og sidder i forlængelse af de eksisterende
m. Du kan eventuelt sætte en maskemarkør ind på
pinden inden du begynder strikkeopslagningen, så er
det nemt at kende forskel på nye og ”gamle” masker.
Kjole
Slå (180) 198 (216) 234 (234) 252 (252) m løst op
på rundpind 3 mm, 60 cm. Strik 1 p ret.
Vend arbejdet. Nu fortsættes der rundt i omgange og
indsæt en markør til markering af omgangens begyndelse. Pas på at maskerne ikke snor sig om pinden
når du samler arbejdet.
Nu fortsættes der i hulmønster, således:
1. omg: *1 r, slå om, 2 r, 2 r dr sm, 2 r sm, 2 r, slå
om*, gentag fra * til * omg rundt.
2. omg: Strik ret omg rundt.
Gentag 1. og 2. omg, til arbejdet måler (28) 30 (33)
35 (37) 39 (41) cm eller ønsket længde til ærmegab.
Slut med 1. omg.
På næste omg lukkes af til ærmegab således: *Strik
(81) 90 (99) 108 (108) 117 (117) m r, luk 9 m af*,
gentag fra * til * yderligere 1 gang.
På næste omg slås der nye m op til ærmer således:
*Strik (81) 90 (99) 108 (108) 117 (117) m i hulmønster, slå (36) 45 (54) 63 (63) 72 (72) nye m op med
teknikken strikkeopslagning (se ovenfor), vend og
strik ret tilbage over disse (36) 45 (54) 63 (63) 72
(72) m, vend igen og strik de (36) 45 (54) 63 (63) 72
(72) m i hulmønster, så mønsteret passer*, gentag
fra *til* yderligere 1 gang = (234) 270 (306) 342
(342) 378 (378) m.
Fortsæt lige op i hulmønster yderligere (8) 9 (10) 11
(12) 12 (13) cm, til arbejdet måler (36) 39 (43) 46
(49) 51 (54) cm i alt.
Bærestykke
1. omg: 3 r, *2 r dr sm, 2 r sm, 5 r*, gentag fra * til
* de sidste 6 m, 2 r dr sm, 2 r sm, 2 r.
2. omg: Strik ret omg rundt.
3. omg: 2 r, *2 r dr sm, 2 r sm, 3 r*, gentag fra * til
* de sidste 5 m, 2 r dr sm, 2 r sm, 1 r.
4. – 6. omg: Strik ret omg rundt.
7. omg: 1 r, *2 r dr sm, 2 r sm, 1 r*, gentag fra * til
* omg rundt.
Nu deles arbejdet til slids ved omgangens begyndelse
og bærestykket strikkes herefter frem og tilbage på
rundpinden.
8., 10., og 12. p: Strik alle m vrang.
9. og 11. p: Strik alle m ret.
13. p (retsiden): 4 r, *2 r sm, 1 r*, gentag fra * til
* til de sidste 2 m, 2 r.
14. og 16. p: Strik alle m vrang.
15. p: Strik ret pinden ud. Bryd garnet.
Lad m hvile.
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Blondekant
Denne lille blondekant strikkes vinkelret på de hvilende m fra bærestykket samtidig med at halskantens
masker strikkes sammen med blondekantens, til alle
halskantens masker er brugt op.
Begynd ved venstre side af slidsen på arbejdets retside, sæt garnet til retsiden af de hvilende m og slå 5
nye m op med teknikken strikkeopslagning, strik de
nye m således: 4 r, 2 r sm. Vend.
1. p (vrangsiden): 1 r løs af, 2 vr, 2 r.
2. p: 2 r, slå om, 2 r, 2 r sm, vend.
3. p: 1 r løs af, 3 vr, 2 r.
4. p: 2 r, slå om, 1 r, slå om, 2 r, 2 r sm, vend.
5. p: 1 r løs af, 5 vr, 2 r.
6. p: Luk 3 m vr af, 1 vr, 2 r, 2 r sm.
Gentag disse 6 p til alle m fra bærestykket er brugt
op. Luk blondekantens masker af.
Montering
Hækl en række fm langs begge sider af slidsen (ikke
langs blondekanten). Vend med 4 lm, vend og hækl 5
fm tilbage heri (= trense).
Hæft alle ender. Vask kjolen ifølge anvisningerne på
banderolen. Sy knappen i.
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