
Opskrift 4500 Kjole med flæse i Pearl og Anisia 
 
Størrelse:                1     (2)         4  (6) 8 år 
 
Mål 
Vidde, ca.: 56 (60) 66  (72)  75 cm – målt lige under ærmegabene 
Længde: 48 (52) 56  (65)   72 cm – målt midt foran 
 
Garn:                      Pearl (75 % Merino uld (superwash), 20 % Polyamid og 5 % Kashmir, 
                                50 g = 200 m) fra Cewec 
                                Anisia (76 % Mohair, 24 % Polyamid, 25 g = 235 m) fra Cewec 
               
Garnforbrug Pearl: 3 (3) 4  (4)  5 ngl grå fv 03 og 1 ngl rosa fv 16 
Anisia: 3 (3) 3  (4)  4 ngl grå fv 72 og 1 ngl rosa fv 15 
  
Pinde: Rundpind nr. 4½ (60 cm) og nr. 5 (80 cm), strømpepinde nr. 4½ og 3½, 

maskemarkører eller hjælpetråd til markering. Ca. 3 m bomuldsgarn 
 
Strikkefasthed: 20 m og 26 p i glatstrikning på p nr. 4½ med 1 tråd Pearl nr. 03 og 1 tråd Anisia fv 72 

= 10 x 10 cm. 
 Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde. 
 
Særlige forkortelser:  
m = masker / r = ret / vr = vrang /p = pind / omg = omgang / dr = drejet / sm = sammen  

sl o = slå om pinden / arb = arbejdet / * * = gentag mellem stjernerne 

1 r dr op venstre = 1 ret drejet op venstredrejet (Stik venstre pind forfra under lænken mellem m og strik den 
drejet ret)  
1 r dr op højre = 1 ret drejet op højredrejet (Stik venstre pind bagfra under lænken mellem m og strik den 
ret) 
 
Bemærk: Modellen strikkes oppefra og ned i et stykke. 
 
Bærestykke: Slå 60 (66) 72 (74) 78 m op på rundpind eller strømpepinde nr. 4½ med 1 tråd Pearl fv 03 og 
1 tråd Anisia fv 72 og strik 1 omg r, sæt mark ind efter 18 (20) 22 (22) 24 m (bagstykke), 12 (13) 14 (15) 15 
m (ærme), 18 (20) 22 (22) 24 m (forstykke), de sidste 12 (13) 14 (15) 15 m er ærme (her er omgs beg). 
1.omg: *1 r, 1 r dr op venstre, strik r, til der mangler 1 m før mark, 1 r dr op højre, 1 r, flyt markør*, (gent * - * 
i at 4 gang).  
2. omg: Strikkes r.  
Strik, til der i alt er lavet 17 (18) 19 (20) 21 udt (= 196 (210) 224 (234) 246 m). 
 
Krop: Strik over bagstykkets 52 (56) 60 (62) 66 m, sæt ærmets 46 (49) 52 (54) 57 m på tråd, slå 4 (4) 6 (8) 
8 nye m op, strik over forstykket, sæt det andet ærmes m på tråd, slå 4 (6) 6 (8) 8 nye m op (= 112 (120) 
132 (140) 148 m). Omgs beg er nu i midten af de sidst opslåede m. På første omg tages 2 (0) 0 (4) 2 m 
jævnt ud (114 (120) 132 (144) 150 m). 
Strik 1 cm efter ærmegabet. Tag ud på næste omg: 
*19 (20) 22 (24) 25 r, 1 r dr op*, (gent * - * omg rundt) 
Strik 9 omg r. 
*20 (21) 23 (25) 26 r, 1 r dr op*, (gent * - * omg rundt) 
Strik 9 omg r. 
*21 (22) 24 (26) 27 r, 1 r dr op*, (gent * - * omg rundt) 
Strik 9 omg r. 
Fortsæt på denne måde med at tage ud på hver 10. omg med en m mere  
mellem udt for hver gang til 
*24 (26) 29 (32) 33, 1 r dr op*, (gent * - * omg rundt = 150 (162) 180 (198) 204 m. 
Fortsæt lige ned til arb måler 24 (27) 30 (38) 44 cm fra ærmegabet eller 7 cm mindre end ønsket længde. 



Skift til rundpind nr. 5 og strik 1 omg med udt til flæse: *1 r, 1 r dr op*, (gent omg rundt = 300(324) 360 (396) 
408 m). Strik 6 (6) 7 (7) 7 cm glat/r.  
Skift (eventuelt til kontrastfarve 1 tråd Pearl fv 16 + 1 tråd Anisia fv 15). Strik 1 omg r, 1 omg vr. Strik  
nu 7 omg, skift til grå (1 tråd Pearl fv 03 + 1 tråd Anisia fv 72) og strik 1 omg. Luk ikke af,  
men træk alle flæsens m på bomuldstråd. 
 
Ærmer: Sæt ærmets 46 (49) 52 (54) 57 m på strømpepinde. Sæt garnet til nederst midt i  
ærmegabet og tag 2 (3) 3 (4) 4 m op, strik over ærmets m, tag 2 (3) 3 (4) 4 m op = 50 (55) 
58 (62) 65 m. På hver 8. omg tages ind således: 1 r, 2 r sm, strik til der mangler 3 m, 2 r dr  
sm, 1 r. Lav i alt 5 (6) 7 (7) 7 indt (= 40 (43) 44 (48) 51 m). Strik lige op til ærmet måler 20  
(22) 24 (27) 31 cm. Skift til strømpepinde nr. 3½ og strik 8 omg rib (1 r, 1 vr). Luk af i vr. 
 
Montering: Buk flæsens belægning op så den bukker ved vrangpinden. Sy flæsens belægning op med 
elastiske sting gennem de åbne masker fra bomuldssnoren og bagsiden af masker fra belægning. Vær 
opmærksom på at maskerne syes sammen med en maske fra samme række, så belægning ikke snor sig.  
 
Tag 60 (66) 72 (74) 78 m op i halskanten med 1 tråd Pearl 03 + 1 tråd Anisia 72) med strømpepinde nr. 3½. 
Strik 8 omg rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib. Pres arb under et fugtigt stykke. 
 
Design: Sisse Chytræus 
 
 
 


