
Opskrift  1126/2    Miranda kjole                                              

Størrelse:                 1 år  2 år 3 år  4 år   

Overvidde:              52 cm (56) cm 59 cm (65) cm 
Ærmelængde:           4 cm  (4)   cm   5 cm                (7)   cm 
Længde:          34 cm  (40) cm 47 cm (59) cm 

 
Garn:                      Miranda (43 % cotton, 34 % acrylic, 23 % linen, 50 g = 145 m) fra Cewec 
 
Garnmængde:       2             (2)                   2                  (2)     ngl. fv 42 Koral   (fv 1) 
          1  (1)                    1                  (1)     ngl. fv 41 Turkis (fv 2) 
                                 1  (1)  1                  (1)     ngl. fv 35 Lilla     (fv 3) 
          1             (1)  1                  (1)     ngl. fv 40 Gul      (fv 4) 
          1             (1)  1                  (1)     ngl. fv 36 Grøn   (fv 5)  
 
Tilbehør:              1 knap 
          
Pinde:                     Rundpind nr. 3 og 3,5, 40/60 cm og 80 cm, og strømpepinde nr. 3 og 3,5, hæklenål 
                                    nr. 2,5 
Strikkefasthed:    23 m og 32 p i glatstrik på p nr. 3,5 = 10x10 cm. Passer strikkefastheden ikke, må 
der     
                                   prøves med finere eller grovere pinde. 
 
Nederdel: Strikkes i baner på langs med vendestrik. Hver bane består af vendestrik, pinde i glat over alle 
masker, og afsluttes igen med vendestrik. Ved farveskiftet strikkes 1 pind ret fra vrangsiden med den ”nye” 
farve. 
 
Vendestrik: Strik 12 (15) 14 (16) masker ret, vend, slå om pinden, tag 1 maske vrang løs af, strik vrang 
tilbage (de sidste 3 masker strikkes ret på alle vrangpinde), vend, strik 24 (30) 28 (32) masker ret, idet 
omslaget strikkes sammen med den 13. (16.) 15. (17.) maske, vend, slå om pinden, tag 1 maske vrang løs af, 
strik vrang tilbage, vend, strik 36 (45) 42 (48) masker ret, idet omslaget strikkes sammen med den 25. (31.) 
29. (33.) maske, vend, slå om pinden, tag 1 maske vrang løs af, strik vrang tilbage, vend. For størrelse 1 og 2 
år: Der strikkes i alt 3 vendinger, strik derefter 1 pind ret over alle masker. Størrelse 3 og 4 år: Der 
strikkes i alt 4 vendinger. Strik 56 (64) masker ret, idet omslaget strikkes sammen med den 43. (49.) maske, 
vend, slå om pinden, tag 1 maske vrang løs af, strik vrang tilbage, vend og strik ret hele pinden ud, idet 
omslaget strikkes sammen med 57. (65.) maske, vend, tag 1. maske vrang løs af, strik vrang tilbage. Strik 1 
pind ret over alle masker.  
 
Nederdel: Slå 50 (62) 72 (84) masker op med fv 2 på pind nr. 3½, strik 5 pinde glat, begynd med en 
vrangpind, de sidste 3 masker på vrangpinden og på alle efterfølgende vrangpinde strikkes ret. Nu strikkes 
vendepinde som beskrevet ovenfor. Efter afslutningen af disse (der afsluttes med en retpind) skiftes til fv 3, 
* strik 1 pind ret fra vrangsiden og 2 pinde glat. Nu strikkes vendestrik, 7 (7) 9 (9) pinde glat over alle 
masker og igen vendestrik, hvorefter der igen skiftes farve*. Gentag fra * til *, rækkefølgen er: Fv 2, fv 3, fv 
4, fv 5, fv 1. Når der er strikket ½ + 14 felter, afsluttes med ½ bane i farve 2, dvs. der strikkes 2 pinde glat og 
1 gang vendestrik samt 3 (3) 5 (5) hele pinde glat. Nu er der strikket 15 (15) 15 (15) baner inkl. de 2 halve 
baner. Luk af. 
 



Bluse: Sy nederdelen sammen med maskesting midtbag. På rundpind nr. 3 samles 120 (128) 136 (144) 
masker op i nederdelens øverste kant. Strik derefter med fv 1 1 omgang ret, 1 omgang vrang, 1 omgang ret, 
1 omgang vrang. Skift til rundpind 3½ - 40/60 cm og glatstrik. Sæt en markering efter 30 (32) 34 (36) masker 
(sidesøm) og efter 60 (64) 68 (72) masker (sidesøm). Strik 3 (3) 4 (5) cm glat. Luk til ærmegab således: (ens 
for alle størrelser), strik til 3 masker før sidesømsmarkeringen, luk for 6 masker, strik til 6 masker før næste 
sidesømsmarkering, luk for 6 masker, strik omgangen færdig. Lad arbejdet hvile. 
 
Ærmer: På strømpepinde nr. 3 slås 54 masker op med farve 1, strik 1 omg ret, 1 omg vrang, fortsæt på 
denne måde med følgende farvefordeling: Fv 5, fv 2, fv 3, fv 4. Skift til fv 1 på pinde nr. 3½ og glat og 
fortsæt lige op til ærmet måler 3 (3) 4 (7) cm. Luk for de første 3 og sidste 3 masker på omgangen og lad 
arbejdet hvile. Strik det andet ærme på samme måde. 
 
Raglanindtagning: Strik ærmerne ind i ærmegabsaflukningerne, idet der strikkes 2 masker sammen i de 4 
sammenføjninger (=1 maske fra ærmet og 1 maske fra for- eller bagstykket). Raglanindtagningerne strikkes 
på hver side af disse masker. Før raglanmarkeringen strikkes 2 masker drejet ret sammen, efter 
markeringen strikkes 2 ret sammen. Indtagningerne gentages på hver 2. omgang 12 (13) 15 (18) gange, 
men når der mangler 3 indtagninger (ens for alle størrelser), deles arbejdet ved omgangens begyndelse, og 
der strikkes frem og tilbage. Når indtagningerne er afsluttet, strikkes 1 (1) 2 (2) pinde. Skift til striber i 
retriller (2 pinde i hver fv) på pind nr. 3, fv 4, fv 3, fv 2, fv 5 og slut med 3 pinde ret med fv 1. Luk af i ret fra 
vrangsiden. 
 

Montering: Sy åbningen under ærmerne sammen med maskesting. Med hæklenål nr. 2½ hækles en række 

fastmasker rundt i åbningen på ryggen, hækl en trense til knaplukningen. Hæft ender, sy en knap i. 

 

Design og opskrift: Lis Skov Isle 

 

 

 

                                                  

    

 


