Sonja

- en stribet pigekjole med puf-ærmer

Design: Signe Strømgaard
Puf-ærmer kan man aldrig få nok. Heller
ikke striber. Og da slet ikke små søde piger i
strikkede kjoler med pufærmer og striber. De
mange smukke farver der er alt vælge imellem i Merci-garnet gør det til en leg at designe
en Sonja der passer perfekt til den pige som
skal have den. Måske hun endda har lyst til at
være med til vælge?
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Materialer
Fv. A: 50 (50) 100 (100) 100 g Merci fra Filcolana i
farve 101 (Natural White)
Fv. B: 50 g Merci fra Filcolana i farve 1636 (Papaya)
Fv. C: 50 g Merci i fra Filcolana farve 608 (Mulberry)
Fv. D: 50 g Merci i fra Filcolana farve 611 (Honeydew)
Fv. E: 50 g Merci i fra Filcolana farve 1390 (Salvia)
Rundpind 2,5 mm og 3 mm, 60-80 cm
2,5 mm og 3 mm strømpepinde
5 markører (eller kontrastfarvet tråd)
1 lille knap
Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 10
år/140 cl
Mål
Passer til brystvidde: 50-55 (55-60) 60-65 (65-70)
70-75 cm
Overvidde: 58 (63) 69 (73) 78 cm
Hel længde: 45 (53) 62 (70) 78 cm
Strikkefasthed
24 m og 32 p i glatstrikning rundt på 3 mm rundpind
= 10 x 10 cm.
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Særlige forkortelser
db udt (dobbelt udtagning): Strik [ret, slå om og ret
igen] i den samme maske.
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det
passer med strikningen).
CDI (Centeret Dobbelt Indtagning): Tag 2 m løs af
sammen, som skulle de strikkes ret sammen, strik 1
r, træk de 2 løst aftagne masker over den strikkede
maske.
Halskant
Slå 74 (78) 82 (86) 90 m op på 2,5 mm strømpepinde med fv. A.
Strik 3 p r.
Næste p (knaphul, retsiden): Strik ret til de sidste
3 m, slå om, 2 r sm, 1 r.
Strik yderligere 4 pinde r.
Skift til 3 mm rundpind.
Sæt følgende markører på næste pind (vrangsiden):
Strik 2 r (kant), 13 (14) 15 (16) 17 vr (højre side af
ryg), sæt en markør, 7 vr (højre ærme), sæt en markør, 30 (32) 34 (36) 38 vr (forstykke), sæt en markør,
7 vr (venstre ærme), sæt en markør, 13 (14) 15 (16)
17 vr (venstre side af ryg), 2 r (kant).
1. p (retsiden): *Strik r til 1 m før markøren, 1 udt,
2 r, 1 udt*, gentag fra * til * yderligere 3 gange, strik
r pinden ud.
2. p (vrangsiden): 2 r, strik vr til de sidste 2 m, 2 r.
Strik 1. og 2. p yderligere én gang = 90 (94) 98
(102) 106 m.
Bryd fv. A. Strik videre med fv. B.
Strik 1. og 2. p yderligere 2 gange. Strik 1. p yderligere én gang = 114 (118) 122 (126) 130 m.
Saml nu arbejdet til en omg ved at strikke omg’s
første og sidste m ret sammen. Sæt en markør for
omg’s begyndelse (der tages ikke ud omkring denne
markør).
Tag nu ud på hver 2. omg på begge sider af markørerne, på samme måde som hidtil og strik 1 (3) 5 (5)
7 omg r = 121 (133) 145 (149) 161 m.
Tag ud til pufærmerne på næste omg således:
*Strik r til 1 m før markøren, 1 udt, 2 r, 1 udt, 2 r,
strik [1 db udt] 13 (15) 17 (17) 19 gange, 2 r, 1 udt,
2 r, 1 udt*, gentag fra * til * endnu en gang, strik r
omg ud = 181 (201) 221 (225) 245 m.
Strik nu rundt med udtagninger på hver 2. omg på
begge sider af markørerne som før til der er strikket
udtagninger yderligere 12 (13) 14 (15) 16 gange =
277 (305) 333 (345) 373 m.
Samtidig skiftes til fv. A, når der er strikket 13 (15)
17 (19) 21 omg med fv. B. Bryd fv. B.
Strik stribemønsteret ved skiftevis at strikke 7 (9) 11
(13) 15 omg med fv. A og 13 (15) 17 (19) 21 omg
med den næste fv. – dvs. fv. C, så fv. D, så fv. E og
så forfra med fv. B osv gennem resten af arb.
Fortsæt rundt uden udtagninger, til bærestykket måler 11 (12) 13 (14) 15 cm i alt.
Del m til ærmer og krop på næste omg: *Strik r
til markør, fjern markør, flyt de 71 (79) 87 (89) 97
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Side 2
m frem til næste markør til en maskeholder (ærme),
fjern markør, slå 8 (8) 10 (12) 12 nye m op i forlængelse af m på pinden*, gentag fra * til * yderligere
éngang, strik r omg ud.
Krop
Strik rundt i glatstrik og stribemønster over kroppens
151 (163) 179 (191) 203 m.
Sæt følgende markører på næste omg: *Strik r til 4
m før de nye m under ærmet, sæt en markør, strik r
til 4 m efter de nye m, sæt en markør*, gentag fra *
til * endnu en gang, strik r omg ud.
Strik 6 omg r.
Udtagningsomg: *Strik r til markør, 1 udt, flyt markør over, strik r til markør, flyt markør over, 1 udt*,
gentag fra * til * yderligere én gang, strik r omg ud.
Strik en udtagningsomg på hver 8. omg til den anden
stribe med fv. E skal strikkes.
Kjolen måler nu ca. 42 (49) 57 (65) 72 cm og har 2
brede striber af hver af fv. B, fv. C og fv. D.
Strik 9 (11) 13 (15) 17 omg med fv. E.
Strik den nederste kant frem og tilbage i retstrik med
fv. E. Begynd med en pind fra vrangsiden og strik 6
pinde r. Luk herefter r af fra vrangsiden.
Ærme
Sæt de 71 (79) 87 (89) 97 m til første ærme tilbage
på strømpep 3 mm. Strik videre i den korrekte fv. i
stribemønsteret.
Strik 4 (4) 5 (6) 6 m op under ærmet langs de nyopslagne m på kroppen begynd fra midten og frem til m
på pinden, strik r over m på pinden, strik yderligere
4 (4) 5 (6) 6 nye m op under ærmet frem til midten.
Sæt en markør for omg’s begyndelse.
Der er nu 79 (87) 97 (101) 109 m på p.
Saml til en omg og strik rundt i glatstrik, til der er
strikket 3 omg på den næste fv. A stribe.
Næste omg: Strik 13 (14) 13 (13) 13 r, strik [CDI]
18 (20) 24 (26) 28 gange, 12 (13) 12 (13) 12 r = 43
(47) 49 (51) 53 m.
Strik ærmets kant frem og tilbage i retstrik med fv. A.
Begynd med en pind fra vrangsiden og strik 6 p ret.
Luk herefter ret af fra vrangsiden.
Strik det andet ærme på samme måde.
Montering
Sy en lille knap i halskanten overfor knaphullet. Sy
retkanten nederst og på ærmerne sammen. Hæft alle
ender.
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