Nilla

- en dejlig kjole til de mindste piger

Design: Sanne Bjerregaard
Designeren har leget med striber, bobler og
lækre farver, og det er der kommet en fantastisk serie babystrik ud af. Her en dejlig kjole
til de mindste piger.
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Materialer
Pernilla fra Filcolana
Farve A (bundfarve): (50) 100 (100) 100 (150) g
Farve B (stribefarve): 50 g til alle str.
Farve C (kant+knopper): 50 g til alle str.
Kjole 1: Farve A: 817 (Cinnamon), farve B: 829
(Malve), farve C: 825 (Akacia)
Kjole 2: Farve A: 827 (Dijon), farve B: 826 (Cantaloupe), farve C: 317 (Cerise)
Rundpind 3 mm, 3½ mm, 4 mm, og 4½ mm 60 cm.
Hæklenål nr. 3
1 maskemarkør
Restegarn til hvilende masker og markering af raglanmasker
1 stoppenål uden spids
1 knap
Størrelser
(6 mdr/68 cl) 9 mdr/74 cl (1 år/ 80 cl) 1½ år/86 cl (2
år/92 cl)
Mål
Overvidde: (50) 53 (56) 62 (65) cm
Længde: ca. (33) 38 (38) 43 (46) cm
Strikkefasthed
25 m x 34 p på p 3½ mm i glatstrik = 10 x 10 cm
21 m x 29 p på p 4½ mm i glatstrik = 10 x 10 cm
Passer strikkefastheden ikke, prøv med større eller
mindre pinde
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Særlige forkortelser
vr la: Tag masken løs af som om den skulle strikkes
vrang, hold garnet foran m (mod dig selv).
h-udt: Højre udtagning. Løft lænken mellem 2 m op
bagfra og strik r.
v-udt: Venstre udtagning. Løft lænken mellem 2 m op
forfra og strik dr r.
dr r: Drejet ret, strik 1 r i bagerste maskeben.
dr vr: Drejet vrang, strik 1 vr i bagerste maskeben.
Knop: Strik 1 r med farve C, flyt m tilbage til venstre
p og strik (1 r, slå om, 1 dr r) i denne m, vend, 1 vr,
slå om p, 1 dr vr, slå om, 1 vr, vend, 1 r, 1 dr r, 1 r, 1
dr r, 1 r, vend, 2 vr sm, 1 vr, 2 vr sm, vend, slip farve
C og fortsæt med farve A, hold garnet godt til og strik
således: Tag 2 r løs af som skulle de strikkes r sm, 1
r, træk de 2 løse m over. Fortsæt i ret med farve A og
stram garnet godt til på den første m efter knoppen.
Særlige teknikker
Undgå ”hak” i striberne ved farveskift: Strik farveskiftet således: Strik 1 omg med den nye farve, inden
du strikker første m på 2. omg i den nye farve, løftes
den underliggende første m i ”gammel” farve op på
pinden og strikkes ret sm med den første m i den nye
farve.
Kabelopslagning: *Stik højre p ind i mellemrummet
mellem 1. og 2. m på venstre p og træk garnet igennem = 1 ny m på højre p, flyt denne nye m til venstre
p*, gentag fra *til*, til det ønskede maskeantal.
Arbejdsgang
Kjolen strikkes oppefra og ned.
Bærestykke
Slå (77) 81 (87) 89 (93) m op på rundpind 3 mm
med farve C. Bærestykket strikkes frem og tilbage på

Side 2
rundpinden indtil samling efter slidsen.
1. p (vrangsiden): 1 vr la, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til
*, til de sidste 2 m, 1 r, 1 vr la.
2. p: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til der er 1 m
tilbage, 1 r.
Gentag 1. p yderligere 1 gang.
Skift til farve A og p 3½ mm.
Næste p (retsiden): (12) 12 (14) 14 (14) r, h-udt, vikl
en tråd restegarn om næste m og strik den r (raglanmaske), v-udt, (13) 15 (15) 15 (17) r, h-udt, vikl
en tråd restegarn om næste m og strik den r (raglanmaske), v-udt, (23) 23 (25) 27 (27) r, h-udt, vikl en
tråd restegarn om næste m og strik den r (raglanmaske), v-udt, (13) 15 (15) 15 (17) r, h-udt, vikl en tråd
restegarn om næste m og strik den r (raglanmaske),
v-udt, (12) 12 (14) 14 (14) r = (85) 89 (95) 97 (101)
m.
Næste p: 1 vr la, strik vr til den sidste m, 1 vr la.
1. p: *Strik r til raglanmasken, h-udt, 1 r, v-udt*,
gentag fra * til * 3 gange, strik r pinden ud.
2. p: 1 vr la, strik vr til den sidste m, 1 vr la.
Skift til farve B.
Gentag 1. og 2. p og strik 4 p af hver farve, til der er
strikket 4 striber i alt (efter halskanten). Strik yderligere 2 p (stadig med raglanudtagninger på retsiden),
slut med en p fra vrangsiden.
Næste p (retsiden): Strik som 1. p, til der er 1 m
tilbage. Saml omg og flyt den sidste (ustrikkede) m
over på venstre p, indsæt en maskemarkør på højre
pind, til markering af omg begyndelse og strik 2 r sm.
Strik rundt og fortsæt raglan udtagningerne på hver
2. omg.
Fortsæt således, til der er strikket i alt (7) 8 (9) 10
(10) striber, sidste stribe er med farve (A) B (A) B
(B). Bryd farve B.
Der er nu (51) 55 (63) 67 (67) m på ryg, (51) 55
(63) 67 (67) på forstykket og (41) 47 (51) 55 (57) m
på hvert ærme = (188) 208 (232) 248 (252) m i alt.
Skørt
Skift til farve A.
Strik r til og med og med den første raglanmaske,
*flyt ærmets (41) 47 (51) 55 (57) masker over på
et stykke restegarn, vend arbejdet og slå (9) 9 (9)
9 (13) m op med kabelopslagning, vend arb tilbage
til retsiden*, strik r til og med næste raglanm, gentag fra * til *, strik r omg ud = (124) 132 (148) 156
(164) m.
Næste omg: *Strik r til 1 m før de nyopslåede m,
v-indt, (7) 7 (7) 7 (11) r, 2 r sm*, gentag fra * til *,
strik r omg rundt = (120) 128 (144) 152 (160) m.
Næste omg: *2 r, h-udt*, gentag fra * til * = (180)
192 (216) 228 (240) m.
Skift til rundp 4,5 mm.
Strik 2 omg ret.
Når der efterfølgende strikkes knopper, løber farve C
bag på arbejdet. Sno trådene om hinanden for hver
3. til 4. m, så der ikke bliver lange løkker på bagsiden
som små fingre kan blive viklet ind i. Pas på at tråden
ikke strammes for meget på bagsiden når du skifter
fra bundfarven til knopfarven, farve C skal ligge fint
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og afslappet på skørtets bagside. Efter hver knoprække brydes farve C.
# Næste omg: 3 r *1 knop, 11 r*, gentag fra * til *,
til de sidste 9 m, 1 knop, 8 r.
Strik 7 omg ret.
OBS: Her er det vigtigt at du måler afstanden mellem knopperne! Hvis du følger strikkefastheden er der
5 cm i mellem knopperne. Næste omg med knopper
skal strikkes når arbejdet måler 2,5 cm efter den
sidste knop-omgang, dvs. der skal være halvt så lang
afstand mellem knopperne målt lodret, som der er
mellem dem målt vandret.
Næste omg: 9 r *1 knop, 11 r*, gentag fra * til *, til
de sidste 3 m, 1 knop, 2 r.
Strik 7 omg ret. #
Gentag fra # til #, til skørtet måler ca. (21) 24 (24)
27 (30) cm, fra ærmegabet, slut med 3 omg ret efter
sidste knoprække.
Kant
Skift til rundpind 4 mm og farve B, strik 4 omg.
Skift til farve C og strik 1 omg ret og 1 omg vr (ombukningskant).
Skift til p 3,5 mm og strik 4 omg ret. Luk af i ret på
næste omg.
Ærmekant
Sæt de hvilende ærmemasker på p 3 mm. Sæt farve
C til retsiden og strik således:
1. p (retsiden): V-udt, strik alle m ret, h-udt = (43)
49 (53) 57 (59) m.
2. p: Strik alle m ret (ombukningskant).
Strik yderligere 4 p glatstrik (r på retsiden, vr på
vrangsiden). Luk af i ret på næste p.
Strik den anden ærmekant tilsvarende.
Montering
Brug garnenden fra opslagningen, stik hæklenålen ind
i yderste m på opslagskanten og træk garnet igennem
til en kædemaske, hækl 8 luftmasker og træk garnenden igennem sidste m. Sy trensen fast i den yderste
m nederst på ribben. Sy knappen i på modsatte side.
Fold den C-farvede ærmekant om til vrangsiden og sy
den fast på bagsiden med kastesting. Sy siderne af
ærmekanten fast til siden af ærmegabet.
Fold den nederste kant på skørtet om til vrangsiden
og sy den fast med kastesting.
Hæft alle ender grundigt. Skyl kjolen forsigtigt op
som anvist på banderolen og lad den liggetørre på et
håndklæde.
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