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Merceriseret 
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1057 stribet kjole 
 
Størrelse:  S (M) L (XL)   
Færdig Overvidde:  88 (95) 101 (110) cm 
Hel længde: 91,5 93,5 95,5 96,5 cm 
Garn:  Cotton 8 merceriseret bomuld. 
Garnforbrug: (5) 5 (6) 6 ngl fv. 702, 4 (4) 5 (5) ngl fv 704 og 3 (3) 4 (4) ngl fv 

715.  
Pinde: Jumperp nr. 2,5 og 3 og rundp nr 2,5 (40 og 60 cm) og rundp nr. 3 

(60 cm). 
Strikkefasthed: 27 m x 40 p glatstrik = 10 x 10 cm på p nr. 3. Passer 

strikkefastheden ikke, prøves med finere eller grovere pinde. 
_______________________________________________________________________ 
 
Mønster 1:  
1. – 8. omg fv. 704.  
9. – 16. omg fv. 702. 
Mønster 2:  
1. - 2. omg fv. 715. 
3.- 4. omg fv. 702.  
 
Nederste del af kjolen: 
Begynd nederst på kjolen. Slå 304 (320) 
336 (368) m op på rundp nr. 2,5 med fv. 
715 og strik rundt i glatstrik (omgangen 
begynder i venstre side) til kanten måler 
2,5 cm. Næste omg strikkes vrang 
(ombukskant). Strik igen rundt i glat til 
kanten (målt fra ombukskanten) måler 2,5 
cm. Skift til rundp nr. 3 og fortsæt lige op i 
glat, men når arb måler 3 (4) 5 (5) cm 
skiftes til fv. 704 og der strikkes lige op 
efter mønster 1 (der strikkes i alt, 13 
striber fv. 704 og 12 striber fv 702 på alle 
str.) samtidig sættes 2 mærker for og 2 
mærker bag og 2 mærker i hver side 
således: sæt et mærke om første m 
(forstykkets 1. side-m), 37 (39) 41 (45) 
ret, sæt et mærke om næste m, 
(=mærke-m), 74 (78) 82 (90) ret, sæt et 
mærke om næste m (=mærke-m), 37 (39) 
41 (45) ret, sæt et mærke om den sidste 
m (forstykkets 2. side-m). Strik bagstykket 
på samme måde. På næste omg tages 1 
m ind på hver side af de 4 mærkem 
således: strik frem til 2 m før mærkem, 
tag 1 m løs af, 1 ret, træk den løse m 
over, mærkem ret, 2 ret sammen (i alt 8 

indtagninger pr omg). Denne indtagning 
gentages på hver 16. omg, i alt 13 (13) 13 
(14) gange (= 200 (216) 232 (256) m på 
p). Når arb måler 53 (54) 55 (55) cm 
(efter sidste omg med fv. 704 i mønster 1) 
skiftes til fv. 715 og der strikkes 42 omg 
efter mønster 2. Når arb måler 56 (57) 58 
(58) cm tages 1 m ud før og efter  
mærkem (= 8 udtagninger pr omgang). 
Gentag denne udtagning med 3 cm’s 
mellemrum i alt 5 gange, (= 240 (256) 
272 (296) m) samtidig strikkes lige op 
efter mønster 1 (efter de 42 omg 
mønster 2). Når arb måler 73,5 (74,5) 
75,5 (75,5) cm (efter 8. omg i mønster 1) 
lukkes af til raglansærmer og forside og 
bagside strikkes færdige hver for sig 120 
(128) 136 (148) m til hver del.  
 
Ryg: 
Luk af til ærmegab i hver side for 0 (0) 1 
(2) m = 120 (128) 134 (144) m. Tag ind til 
raglansærmer i hver side på hver 2. p i alt 
30 (32) 34 (36) gange. Lad de midterste 
60 (64) 66 (72) m hvile til hals.  
 
Forstykke:  
Luk af til raglansærmer som på ryggen, 
men her lukkes kun af 28 (30) 32 (34) 
gange. Lad de midterste 64 (68) 70 (76) 
m hvile til hals.         
 
 
 



Højreærme: 
Slå 74 (80) 84 (90) m op på p nr. 2,5 med 
fv. 715 og strik 3 (4) 5 (5) cm  glat. Strik 1 
p r fra vrangsiden og strik igen 3 (4) 5 (5) 
cm glat. Skift til p nr 3 og fv. 702 og 
fortsæt lige op efter mønster 2 (40 p ialt),  
samtidig tages 1 m ud i hver side med 
2½ cm’s mellemrum i alt 13 gange (= 100 
(106) 110 (116) m på p). Efter at have 
strikket mønster 2 strikkes lige op i glat 
efter mønster 1. Når ærmet måler 33 
(34) 35 (35) cm (120 p mønster 1) lukkes 
af til raglansærmer for 0 (0) 1 (2) m. 
Herefter tages 1 m ind i begge sider på 
hver 2. p i alt 28 (30) 32 (34) gange (= 44 
(46) 44 (44) m på p). På næste p tages 
fortsat ind til raglan i højre side 2 gange 
(set fra retsiden), mens der i venstre side 
sættes 21,21  (22,22) 21,21 (21,21) m i 
hvil.   
 
Venstreærme: 
Strikkes som højre blot spejlvendt.       
   
Montering:  
Sy raglansærmet på for- og bagstykke og 
sy ærmesømmen sammen. Halskant: 
Strik med rundp nr. 2,5 og fv. 715 de 
hvilende m op langs halsudskæringen og 
strik m mellem forstykket og ærmerne og 
rygstykket og ærmerne sammen (= 4 
hjørnem) (= 204 (216) 216 (228) m på p). 
Strik lige op i glat men tag 1 m ind på 
hver side af hjørnem på hver 2. p i alt 6 
gange (= 156 (168) 168 (180) m på p). 
Når halskanten måler 3 cm (12 omg) 
strikkes 1 omg vrang (ombukskant). 
Fortsæt lige op i glat men tag 1 m ud på 
hver side af hjørnem på hver 2. p i alt 6 
gange (= 204 (216) 216 (228) m på p). 
Når halskanten måler 3 cm lukkes løst af. 
Bøj kanterne (nederst på kjolen, på 
ærmerne og på halskanten) om på 
vrangen og sy dem fast med små 
usynlige sting.   
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