Sofia - en tumledragt med yndige detaljer
Design: Sanne Bjerregaard
En dejlig tumledragt med fint mønster ved
anklerne og på bærestykket. En skøn dragt
til en lille ny.
4. udgave - oktober 2019 © Filcolana A/S
Materialer
100 (150) 150 g Anina fra Filcolana i farve 357 (Sumac)
Rundpind 3 mm, 40 cm til str. 3 og 6-9 mdr., 60 cm til
str. 12-18 mdr.
1 strømpepind 3 mm til hjælpepind
2 røde maskemarkører og 4 blå maskemarkører (farven er underordnet, blot skal du kunne kende forskel
på de to sæt).
7 (7) 8 knapper
Størrelser
3 (6-9) 12-18 mdr
Mål
Overvidde (under bærestykke): ca. (56) 60 (65) cm
– selve bredden i bærestykket er meget fleksibel pga.
snoningerne.
Længde (skridt til skulder): 28 (32) 39 cm
Længde (indv. benlængde, ex. kant): 14 (17) 21 cm
Strikkefasthed
29 m og 42 p i glatstrik = 10 x 10 cm.
Arbejdsgang
Tumledragten er strikket nedefra og op, først strikkes
benene, der siden samles, og kroppen strikkes lige
op og afsluttes med et fint bærestykke med falske
snoninger. Der er ingen montering ud over sammensyning af kilemaskerne.
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BEN
Slå 48 (54) 54 m op på strømpepind 3 mm. Fordel m
på 4 pinde samtidig med at 1. omgang strikkes.
1. omg: *1 r løs af, 2 r, træk den løse m over, 3 vr*,
gentag fra * til *, omg rundt.
2. omg: *1 r, slå om p, 1 r, 3 vr*, gentag fra * til *,
omg rundt.
3. omg: *3 r, 1 vr løs af, 2 vr, træk den løse m over*,
gentag fra * til *, omg rundt.
4. omg: *3 r, 1 vr, slå om p, 1 vr*, gentag fra * til *,
omg rundt.
Gentag disse 4 omg, til kanten måler 8 cm, slut med
1. mønsteromg. (Ønsker du ikke at kanten skal kunne
foldes om, strikkes der kun, til kanten måler 5 cm).
Næste omg: *1 r, slå om p*, gentag fra * til * omg
rundt = 80 (90) 90 m.
Næste omg: Strik alle m r, omslagene fra foregående
p strikkes drejet ret.
Kun str. 12-18 mdr.
Fortsæt lige op i glatstrik, tag samtidig 1 m ud (løft
lænken mellem m op på venstre p og strik den drejet
r) i begyndelsen af omg på hver 8. omg 4 gange = 94
m.
Alle str.:
Fortsæt lige op i glatstrik (ret på alle omg), til arb
måler 14 (17) 21 cm fra kanten (dvs. mål kun det
glatstrikkede stykke).
Næste omg: Strik 40 (45) 47 r, indsæt en rød maskemarkør til markering af siden, strik 40 (45) 47 r,
indsæt en blå maskemarkør (til markering af kilen)
efter den sidste m på omg, slå 13 nye m op = 93
(103) 107 m. #
Bryd garnet og læg arbejdet til side.
Strik endnu et ben frem til #.
KROP
Først strikkes benene over på samme rundpind: Indsæt en blå maskemarkør efter de nyopslåede 13 m,
fortsæt i ret over m på det hvilende bukseben, efter
de nyopslåede 13 m på dette ben indsættes en blå
maskemarkør og omg samles = 186 (206) 214 m.
De 13 m i mellem markørerne er kilemasker.
Næste omg: Strik r til den første markør, *flyt markøren til højre p, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over,
strik r til 2 m før næste markør, 2 r sm, flyt markøren
til højre p, strik r til den næste markør*, gentag fra *
til * en gang = 4 m taget ind.
Tag ind på denne måde på hver 2. (2.) 3. omg, til der
er 3 m tilbage imellem markørerne = 166 (186) 194
m.
Fjern de blå kilemarkører (de røde markører i siderne
skal blive siddende), og fortsæt lige op til kroppen
måler 19 (23) 28 cm (målt fra de nyopslåede masker).
Indtagningsomgang:
Str. 3 mdr.: 2 r, 2 r sm, 2 r, 2 r sm, [3 r, 2 r sm] 30
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Side 2
gange, 2 r, 2 r sm, 2 r, 2 r sm = 132 m.
Str. 6-9 mdr.: *5 r, 2 r sm, [4 r, 2 r sm] 4 gange*,
gentag fra * til * omg rundt = (156) m.
Str. 12-18 mdr.: 11 r, 2 r sm, 11 r, 2 r sm, [12 r, 2 r
sm] 12 gange = 180 m.
Nu deles arb, herfra strikkes ryg og forstykker færdige for sig. Strik frem til en af de røde markører i
siden.
BÆRESTYKKE
Ryg
Næste p: Luk 1. m af, *1 r løs af, 2 r, træk den løse m
over, 3 vr*, gentag fra * til * 9 (11) 12 gange, 1 r løs
af, 2 r, træk den løse m over, 1 r = 54 (64) 74 m på
højre p. Vend arbejdet.
Nu fortsættes der frem og tilbage i mønster:
2. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, slå om p, 1 vr, 3 r*,
gentag *til* til de sidste 3 m, 1 vr, slå om p, 2 vr.
3. p: 1 r, *3 r, 3 vr*, gentag fra * til * til de sidste 4
m, 4 r.
4. p: 1 vr, *3 vr, 3 r*, gentag fra * til * til de sidste 4
m, 4 vr.
5. p: 1 r, *1 r løs af, 2 r, træk den løse m over, 3 vr*,
gentag fra * til * til de sidste 4 m, 1 r løs af, 2 r, træk
den løse m over, 1 r.
Gentag 2.-5. p yderligere 5 (5) 6 gange. Strik 2.-4. p
yderligere 1 gang.
Højre skulderstrop
Næste p: 1 r, [1 r løs af, 2 r, træk den løse m over,
3 vr] 2 (2) 3 gange, 1 r løs af, 2 r, træk den løse m
over, 1 r = 14 (14) 19 m på højre p. Vend arbejdet og
lad de resterende m hvile.
Gentag 2.-5. p over disse m 5 (5) 6 gange. Bryd
garnet.
Flyt m tilbage til venstre pind og luk dem af således
uden at strikke dem: Flyt de 2 første m til højre
p, træk den første m over den anden, *flyt den 1.
maske på venstre p over til højre p, træk højre pinds
første m over den anden*, gentag fra * til *, til alle m
er lukket af, træk garnenden igennem sidste m.
Halskant og venstre skulderstrop
Sæt garnet til retsiden af de resterende m og strik
således: 2 vr, *1 r løs af, 2 r, træk den løse m over, 3
vr*, gentag fra * til *, til der er 16 (16) 22 m tilbage
på venstre p. Bryd IKKE garnet.
Sæt de sidste strikkede 27 (37) 37 m tilbage på venstre p og luk disse m af som på højre skulderstrop.
Tag fat i garnet igen og strik mønster pinden ud.
Fortsæt i mønster og strik venstre skulderstrop færdig
som den første.
Forstykke
Sæt garnet til retsiden af de resterende m, luk 1. m
af og strik resten af pinden i mønster således: *1 r
løs af, 2 r, træk den løse m over, 3 vr*, gentag fra *
til *, til de sidste 4 m, 1 r løs af, 2 r, træk den løse m
over, 1 r.
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Højre side af bærestykket
2. p. (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, slå om p, 1 vr, 3 r*,
gentag *til* til der er 31 (37) 43 m på højre p, 1 vr,
slå om p, 2 vr = 35 (41) 47 m. Vend arbejdet og lad
de resterende m hvile.
3. p: 1 r, *3 r, 3 vr*, gentag *til* til de sidste 4 m, 4
r.
4. p: 1 vr, *3 vr, 3 r*, gentag *til*, til de sidste 4 m,
4 vr.
5. p: 1 r, *1 r løs af, 2 r, træk den løse m over, 3 vr*,
gentag fra * til *, til de sidste 4 m, 1 r løs af, 2 r,
træk den løse m over, 1 r.
Gentag 2.-5. p yderligere 4 (4) 5 gange. Strik 2.-4. p
yderligere 1 gang.

Side 3
den højre skulder.
Montering
Sy kilerne sammen. Sy bunden af den bagerste
stolpelukning fast på indersiden med kastesting. Sy
knapper fast der hvor snoningerne er strikket uden
hul, 3 knapper foran på bærestykket og 3 (3) 4
knapper på hver af de forreste stropper, det er hullerne i snoningerne på modstående side eller strop,
der bruges til knaphuller. Hæft ender. Skyl selebukserne op og lad dem liggetørre på et håndklæde.

Højre forstykkes halskant og skulderstrop
Næste p: 1 r, [1 r løs af, 2 r, træk den løse m over, 3
vr] 2 gange, 1 r løs af, 2 r, træk den løse m over, 3
vr, der er 16 (16) 22 m tilbage på venstre p. Indsæt
et mærke på venstre p, flyt de strikkede m tilbage til
venstre pind og luk dem af således UDEN at strikke
dem: Flyt de 2 første m til højre p, træk den første m
over den anden, *flyt den 1. maske på venstre p over
til højre p, træk højre pinds første m over den anden*, gentag fra * til *, til alle m er lukket af og du er
ved mærket. Fjern mærket og fortsæt i mønster over
de sidste 17 (17) 23 m.
Gentag 2.-5. p over disse m yderligere 2 (2) 3 gange.
Strik 2. p yderligere 1 gang.
Næste p: 1 r, *1 r, strik omslaget drejet r, 1 r, 3 vr*,
gentag fra * til *, slut med 1 r, strik omslaget drejet
r, 2 r.
Næste p: Som 4. p.
Næste p: Som 5. p.
Bryd garnet og luk m af som på ryggens højre skulderstrop.
Venstre side af bærestykket
Slå 4 m op på højre p, og strik fra vrangsiden videre
over de hvilende m på forstykkets venstre side således:
Næste p: 1 r, *1 vr, slå om p, 1 vr, 3 r*, gentag fra *
til * til de sidste 3 m, 1 vr, slå om p, 2 vr = 35 (41)
47 m.
Næste p: 1 r, *3 r, 3 vr*, gentag fra * til * til de sidste 4 m, 1 r, strik omslaget drejet r, 2 r.
Næste p: Som 4. p.
Næste p: Som 5. p.
Gentag disse 4 p yderligere 5 (5) 6 gange. Bryd garnet og vend arbejdet.
Halskant og venstre skulder
Næste p (vrangsiden): Luk fra vrangsiden de første
15 (20) 25 m af på samme måde som på højre side
af halskanten UDEN at strikke dem, der er 13 (13)
18 m tilbage på venstre p, sæt den sidste m fra højre
p tilbage til venstre p, sæt garnet til de resterende
m og strik således: 1 vr, *1 vr, slå om p, 1 vr, 3 r*,
gentag fra * til * til der er 3 m tilbage, 1 vr, slå om p,
2 vr.
Fortsæt i mønster og strik denne skulder færdig som
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