Supernova - en lun, skøn kjole
Design: Signe Strømgaard
Et af de første design, jeg fik udgivet, var en
stribet pigekjole, jeg havde givet navn
efter min datter, Nova. Da den udkom, var
der flere strikkere, der efterspurgte en
voksenversion, og derfor har jeg lige siden
gået og leget med ideen.
Nu er brikkerne faldet på plads og kjolen er
blevet en let og lun alpacakjole til voksne,
som selvfølgelig ikke kunne hedde andet end
SuperNova.
2. udgave - april, 2014 © Filcolana A/S
Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
Der er vejledning i opskriften til at strikke kjolen i to
længder: En kort (som på billederne), der går lige
over knæet, og en længere, der går under knæet.
Materialer
Indiecita fra Filcolana i 3 farver:
(Alternativt forveforslag, se side 2)
Kort version:
Farve A: 200 (200) 250 (300) 300 (350) 350 g i farve
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814 (Stomblå melange)
Farve B: 150 (200) 200 (200) 250 (250) 250 g i farve
808 (Aquadis melange)
Farve C: ca. 10-15 (10-15) 15-20 (15-20) 15-20 (1520) 15-20 g i farve 809 (Avocado melange)
Lang version:
Farve A: 250 (250) 300 (300) 350 (350) 400 g i farve
814
Farve B: 200 (200) 200 (250) 250 (300) 300 g i farve
808 (Aquadis)
Farve C: ca. 10-15 (10-15) 15-20 (15-20) 15-20 (1520) 15-20 g i farve 809 (Avocado)
Rundpind 4 mm, 60 og 80-100 cm
Rundpind 3½ mm, 60 og 80-100 cm
Strømpepinde 4 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Alternativt farveforslag
Farve A: 402 (mellemgrå melange); farve B: 401 (lysegrå melange), farve C: 807 (fuchsia melange)
Nova til pigerne
Kjolen findes som gratis opskrift på designerens
hjemmeside i str 2, 4, 6, 8 og 10 år:
http://signest.dk/knitting-patterns/nova/
Mål
Passer til brystvidde: 74-80 (80-88) 88-98 (98-110)
110-119 (119-131) 131-143 cm
Overvidde: 80 (91) 101 (111) 121 (131) 141 cm
Vidde forneden: 133 (146) 158 (168) 180 (190) 200
cm
Ærmelængde: 44 (44) 44 (45) 45 (45) 45 cm
Hel længde:
- kort version: 99 cm
- lang version: 105 cm
Strikkefasthed
21 m og 28 p i glatstrikning på p 4 mm pinde = 10 x
10 cm.
Note: Strikkefastheden spiller en ekstra vigtig rolle,
fordi kjolen er stribet, særligt hvad angår antallet af
pinde. Hvis ikke din strikkefasthed passer mht. pinde
vil det påvirke kjolens længde, og den er ikke så let
at justere undervejs pga. striber og taljering.
Derfor kan det være en god ide at planlægge evt.
justeringer i længden på forhånd. Med andre ord =
strikkeprøve anbefales!
Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det
passer med strikningen).
llr (indtagning): 2 ret løs af en af gangen, flyt maskerne tilbage på venstre pind og strik dem ret sammen.
lllr (indtagning): 3 ret løs af en af gangen, flyt maskerne tilbage på venstre pind og strik dem ret sammen.
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Side 2
Vendepinde
Når man vender midt på en pind, er det vigtigt at
gøre noget for at undgå, at der bliver et hul imellem
de to masker, man vender ved. Den mest gængse
metode er, at slå garnet om den næste maske således: Bring garnet foran pindene, tag den næste
maske løst af fra venstre til højre pind, bring garnet
tilbage bag pindene, og sæt “vendemasken” tilbage
på venstre pind. Vend. Bring garnet om foran pindene
(så det lægger sig om “vendemasken”), og du er klar
til at strikke.
Dette skaber en løkke om masken, der gør at der ikke
kommer et hul imellem den sidste strikkede maske og
den første ustrikkede.
Når du strikker tilbage over dine “vendemasker”,
løfter du omslaget op, og strikker det sammen med
“vendemasken”.
Arbejdsgang
Kjolen strikkes nedefra og op, og bortset fra kanterne
og det øverste af bærestykket strikkes der rundt på
rundpind. Først strikkes kjolen op til ærmegabene.
Herefter strikkes ærmerne, hvorefter alle delene
samles til et bærestykke. Her tages der ind til raglan,
mens der strikkes rundt, indtil bærestykket opdeles, for at skabe en frontflap. De 2 dele (frontflap og
hals- og nakkestykke) strikkes færdig hver for sig, og
formes med vendepinde. På både hals- og nakkestykket og frontflappen strikkes en en kant, inden delene
inden de syes sammen igen.
Kjole
Kort version:
Slå 260 (284) 308 (332) 356 (376) 396 m op på 3,5
mm rundpind med farve A og strik frem og tilbage i
retstrik.
Strik 18 p r, dvs. til der er 9 retriller.
Skift til 4 mm rundpind, saml omgangen, sæt et
mærke ved omgangens begyndelse og strik 1 omg r.
Sæt også et mærke efter 130 (142) 154 (166) 178
(188) 198 m.
Skift til farve B og strik herfra glatstrikkede striber
med 12 pinde i skiftevis farve A og B.
Når der er strikket 2 p i farve B strikkes første indtagningsomgang:
*1 r, 2 r sm, strik ret til 3 m før næste mærke, llr,
1r*, gentag fra * til * 1 gang mere.
Tag ind på denne måde på hver 5. omg, til der er
strikket 32 (32) 33 (34) 34 (34) 34 indtagningsomgange i alt.
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Der er nu 132 (156) 176 (196) 220 (240) 260 m på
pinden.
Strik 4 pinde lige op.
Lang version:
Slå 276 (300) 324 (348) 372 (392) 412 m op på 3,5
mm med farve A og strik frem og tilbage i retstrik.
Strik 18 p r, dvs. til der er 9 retriller.
Skift til 4 mm rundpind, saml omgangen, sæt et
mærke for omgangens begyndelse og strik en omg r.
Sæt også et mærke efter 138 (150) 162 (174) 186
(196) 206 m.
Skift til farve B og strik herfra glatstrikkede striber
med 12 pinde i skiftevis farve A og B.
Når der er strikket 6 pinde i farve B strikkes første
indtagningsomgang:
*1 r, 2 r sm, strik ret til 3 m før næste mærke, llr,
1r*, gentag fra * til * 1 gang mere.
Tag ind på denne måde på hver 5. omg til der er
strikket 36 (36) 37 (38) 38 (38) 38 indtagningsomgange i alt.
Der er nu 132 (156) 176 (196) 220 (240) 260 m på
pinden.
Strik 4 pinde lige op.
Begge versioner:
Påbegynd udtagninger på næste omgang:
*1 r, 1 udt, strik r til 1 m før næste mærke, 1 udt,
1r*, gentag fra * til * 1 gang mere.
Tag ud på denne måde på hver 4. omg, til der er
strikket 9 udtagningsomgange i alt.
Der er nu 168 (192) 212 (232) 256 (276) 296 m på
pinden.
Kort version:
Strik lige op til der er 18 (18) 18 (17) 17 (17) 17 hele
striber og 11 (7) 3 (11) 9 (5) 3 pinde i sidste stribe.
Kroppen måler nu ca. 83 (81) 80 (78) 78 (76) 76 cm.
Lang version:

Side 3
Strik lige op til der er 20 (20) 20 (19) 19 (19) 19 hele
striber og 11 (7) 3 (11) 9 (5) 3 pinde i sidste stribe.
Kroppen måler nu ca. 90 (88) 87 (85) 85 (83) 83 cm.
Begge versioner:
Næste p: Strik 81 (93) 102 (112) 123 (133) 142 r,
luk 6 (6) 8 (8) 10 (10) 12 m af (fjern mærket), strik
78 (90) 98 (108) 118 (128) 136 r, luk 6 (6) 8 (8) 10
(10) 12 m af (fjern mærket).
Lad arbejdet hvile på rundpinden.
Ærmer
Slå 36 (38) 42 (44) 48 (52) 56 m op på pind 3,5 mm
med farve C. Strik frem og tilbage.
Strik 2 p r.
Strik 1 p vr.
Strik 2 p r.
Skift til farve B (B) A (A) A (B) B og 4 mm strømpepinde. Strik 1 p r. Saml omgangen og sæt et mærke
ved omgangens begyndelse.
Strik 12 (12) 6 (12) 12 (6) 6 omgange i denne farve,
og skift herefter farve og fortsæt i striber med 12
pinde i skiftevis farve A og B.
PÅ SAMME TID:
Når der er strikket 3 omg lige op, strikkes første
udtagningsomgang: 1 r, 1 udt, strik r til der er 1 m
tilbage på omg, 1 udt, 1 r.
Tag ud på denne måde på hver 8. (8.) 8. (6.) 6. (6.)
6. omg i alt 12 (14) 14 (17) 18 (20) 20 gange.
Der er nu 60 (66) 70 (78) 84 (92) 96 m på p.
Fortsæt lige op, til der er 9 hele striber og 11 (7) 3
(11) 9 (5) 3 pinde i sidste stribe.
Ærmet måler nu ca. 44 (44) 44 (45) 45 (45) 45 cm.
(Den halve stribe ved håndleddet i str. M, 2XL og 3XL
regnes ikke med i de 9 hele striber)
Næste pind: Strik 57 (63) 66 (74) 79 (87) 90 r, l luk
3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 m af, fjern mærket, luk 3 (3) 4 (4)
5 (5) 6 flere m af. Bryd garnet.
Strik andet ærme magen til det første.
Bærestykke
Saml kroppens og ærmernes masker på rundpinden
og placer mærker, hvor delene mødes. Tag forstykkets første 6 (6) 6 (7) 7 (7) 7 m løs af, sæt et mærke, sæt garn i passende farve til og strik 66 (78) 86
(94) 104 (114) 122 r (frontflap), sæt et mærke, strik
forstykkets sidste 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 m r og strik den
sidste m fra forstykket r sm med første m på første
ærme, strik 52 (58) 60 (68) 72 (80) 82 m på ærmet
r, strik sidste ærmemaske r sm med første ryg-m,
sæt et mærke, strik 76 (88) 96 (106) 116 (126) 134
r (ryggen), sæt et mærke, strik sidste ryg-m r sm
med første ærme-m, strik 52 (58) 60 (68) 72 (80) 82
m på ærmet r, strik sidste ærme-m r sm med første forstykke-m, strik 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 r til næste
mærke. Dette er nu omgangens begyndelse.
Strik 1 omg r. Der er nu 260 (296) 316 (352) 380
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(416) 436 m på p.
Raglan-indtagninger
1. omg: *1 r, 2 r sm, strik r til 3 m før næste mærke,
llr, 1r, flyt mærket over*. Gentag fra * til * omg
rundt.
2. omg: Strik alle m ret.
Gentag de 2 ovenstående omg 9 (10) 11 (12) 13 (14)
15 gange mere.
Der er nu 180 (208) 220 (248) 268 (296) 308 m på p
(frontflappen har 46 (56) 62 (68) 76 (84) 90 m).
Arbejdet deles nu op i en frontflap og skulder- og
bagstykke, der strikkes færdig hver for sig.
Frontflap
1. p (retsiden): *1 r, 2 r sm, strik r til 3 m før næste
mærke, llr, 1r. Vend.
2. p (vrangsiden): Strik vr retur til omgangs-mærke.
Vend.
Strik frem og tilbage over frontflappens m. Lad skulder- og rygmaskerne hvile på pinden imens.
3. p: *1 r, 2 r sm, strik r til der er 3 m på pinden, llr,
1r.
4. p: Strik alle m vr.
Gentag de 2 sidste p 6 (7) 8 (9) 9 (10) 10 gange
mere.
Der er nu 30 (38) 42 (46) 54 (60) 66 m på frontflappen. Og den sidste stribe i fv. B er afsluttet.
Bryd farve B og strik frontflappen færdig med farve A:
Vendepinde i venstre side (fra retsiden)
1. vendepind: 1 r, 2 r sm, strik 11 (11) 12 (12) 14
(16) 18 r, vend.
2. vendepind: Strik vr p ud.
3. vendepind: 1 r, 2 r sm, strik 6 (6) 7 (7) 9 (9) 11 r,
vend.
4. vendepind: Strik vr pinden ud.
5. vendepind: 1 r, 2 r sm, strik 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 r,
vend.
6. vendepind: Strik vr pinden ud.
7. vendepind: 1r, 2 r sm, strik r til der er 3 m på p, llr,
1r.
Vendepinde i højre side (fra vrangsiden)
1. vendepind: Strik 13 (13) 14 (15) 17 (19) 21 m vr,
vend.
2. vendepind: Strik r til der er 3 m tilbage på p, llr, 1 r.
3. vendepind: Strik 8 (8) 9 (10) 12 (14) 16 vr, vend.
4. vendepind: Strik r til der er 3 m tilbage på p, llr, 1 r.
5. vendepind: Strik 3 (3) 4 (5) 7 (9) 11 vr, vend.
6. vendepind: Strik r til der er 3 m tilbage på p, llr, 1 r.
7. vendepind: Strik vr p ud.
Luk alle m af.

Frontflap - kant
Skift til 3,5 mm rundpind og farve C.
Strik m op langs frontflappens kant. Start ved bunden
af åbningen i højre side af halsen.
Strik 25 m langs kanten og op til højre hjørne, sæt
et mærke, strik 36 m op langs den øverste kant hen
til venstre hjørne, sæt et mærke, strik 25 op langs
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Side 4
venstre kant ned til bunden af åbningen.
1. p: Strik r frem til mærket, slå om, flyt mærket
over, 1 r, slå om, strik r frem til 1 m før næste mærke, slå om, 1r, flyt mærke over, slå om, strik r p ud.
2. p: Strik alle m r, strik omslagene drejet r.
3. p: 1 r, strik vr til der er 1 m tilbage på p, 1 r.
4. p: Luk alle m vr af.
Skulder- og bagstykke
Sæt garn i passende farve til de 134 (152) 158 (180)
192 (212) 218 hvilende m.
1. p (retsiden): 1 r, 2 r sm, *strik r til 3 m før næste
mærke, llr, 1r, flyt mærket over, 1 r, 2 r sm*. Gentag
fra * til * en gang mere, strik r til der er 3 m tilbage
på p, llr, 1r.
2. p (vrangsiden): Strik alle m vrang.
Gentag de 2 ovenstående pinde 11 (12) 13 (14) 14
(15) 15 gange mere.
Bryd farve B og strik skulder- og bagstykket færdig
med farve A.
Vendepinde
1. vendepind: *1r, 2 r sm, strik r til 3 m før næste
mærke, llr, 1r, flyt mærket over*. Gentag fra * til *
en gang mere, 1r, 2 r sm, strik r til der er 4 m tilbage
på p, vend.
2. vendepind: Strik vr der er 3 m tilbage på p, vend.
3. vendepind: *Strik r til 3 m før næste mærke, llr, 1r,
flyt mærket over, 1 r, 2 r sm*. Gentag fra * til * en
gang mere, strik r til 3 m før sidste vending, vend. (4
m taget ind)
4. vendepind: Strik vr til 3 m før sidste vending,
vend.
Gentag 3. og 4. vendepind 1 gang mere.
Bryd garnet. Tag pindens resterende masker løs af,
således at når kanten skal strikkes, kan garnet sættes
til ved pindens begyndelse.
Kant
Skift til 3,5 mm rundpindpind og farve C.
1. p (retsiden): 1 r, 2 r sm, strik r til næste mærke,
flyt mærket over, 1r, 3 r sm, 3 r, 2 r sm, strik ret til 9
m før næste mærke llr, 3 r, lllr, 1 r, flyt mærket over,
strik ret til der er 3 m tilbage på pinde, llr, 1 r.
2. p (vrangsiden): Strik alle m r.
3. p: Strik alle m r.
4. p: Strik alle m vr.
5. p: Luk alle m vr af.
Montering
Sy frontflappens kanter til skulderkanterne. Sy åbningerne under ærmerne sammen. Sy kanterne på
ærmerne sammen. Sy den nederste retrillekant sammen.
Hæft alle ender.
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