
Opskrift 1112 Pigekjole i Miranda 
 
Størrelse: 3-6 mdr.  (9-12 mdr.) 1½ (2) 3-4 år 
 
Overvidde: 40  (44)  48 (52) 56 cm 
 
Længde: 32  (36)  40 (44) 48 cm 
 
Garn:  Cewec Miranda (45 % bomuld, 23 % hør, 32 % akryl, 50 g = 145 m) 
 
Garnforbrug: 1  (1)  1  (1) 2 ngl fv 16 (koral) 
 1  (1)  1  (1) 1 ngl fv 15 (hvid) 
 1  (1)  1  (1) 1 ngl fv 19 (grøn) 
 
Pinde: Rundp nr. 4, 40 og 60 cm, strømpep nr. 4, hæklenål nr. 3, maskemarkører, 

kontrastfarvet tråd 
 
Tilbehør: 2 knapper  
 
Strikkefasthed: 22 m og 28 p i glatstrikning på p nr. 4 = 10 x 10 cm. 
 
Bemærk: Kjolen strikkes oppefra og ned. 
 
Perlestrik 
1. p: Skiftevis 1 r, 1 vr. 
Alle øvrige p: Ret over vrang, vrang over ret. 
 
Kantmasker i slidsen ved halsen (= perlestrik): Begynd og slut alle p med 1 r, 1 vr, 1 r. 
 
Udtagninger ved mærker: Tag ud mellem de sidste 2 m før mærket og mellem de første 2 m efter 
mærket. Tag ud ved at løfte lænken mellem m op på venstre p og strikke den drejet ret. 
 
 
Bærestykke 
Slå 51 (55) 61 (63) 67 m op på den korte rundp nr. 4 og strik frem og tilbage. Begynd med 3 (3) 5 
(5) 5 p perlestrik (se ovenfor). Fortsæt derefter i glatstrikning, men med 3 kantm i perlestrik i hver 
side (se ovenfor). Samtidig, dvs. på 1. p i glatstrikning (= retsiden), tages 13 (17) 13 (29) 33 m ud 
jævnt fordelt = 64 (72) 74 (92) 100 m. På den følgende p sættes 8 mærker hen over pinden, det 
første efter 4 (5) 6 (8) 8 m og de efterfølgende med 8 (9) 9 (11) 12 m imellem. Strik 2 p. 
Næste p (med udtagninger): Tag ud på begge sider af hvert mærke som angivet ovenfor (= 16 m 
taget ud). 
Tag ud på denne måde på hver 4. p i alt 5 (6) 7 (7) 7 gange. Strik evt. arb over på den lange rundp 
efterhånden som der kommer flere m på p. 
Kun str. 3-6 mdr. og 3-4 år: Strik 1 p, og tag på den følgende p ud endnu engang, men ved at der 
tages 1 m ud i lænken ved hvert mærke (= 8 m taget ud). 
Alle str.: Der er nu 152 (168) 186 (204) 220 m på p. 
Strik 1 p og fjern samtidig mærkerne. På den følgende p deles arbejdet således: Strik 20 (22) 24 
(27) 29 m (= den ene side af ryggen), *sæt de næste 36 (40) 45 (48) 52 m på en snor (= det ene 
ærme) og slå samtidig 4 nye m op under ærmet*, strik 40 (44) 48 (54) 58 m (= forstykket), gentag 
*-* (= det andet ærme), strik de sidste 20 (22) 24 (27) 29 m (= den anden side af ryggen). Bryd 
garnet. 
 
 



Skørt 
Strik nu rundt i glatstrikning over alle m, idet der strikkes striber med skiftevis 4 omg i fv 2 og 4 omg 
i fv 3. På første omg sættes desuden et mærke efter omg's første 2 m og før omg's sidste 2 m. 
Strik yderligere 2 omg. 
Næste omg (= sidste omg inden farveskift, med udtagninger): Tag ud på begge sider af hvert 
mærke som angivet ovenfor (= 4 m taget ud). 
Tag ud på denne måde på hver 4. omg over resten af skørtet, og fortsæt til arb måler ca. 31 (35) 
39 (43) 47 cm (sørg for at slutte med en hel stribe). Skift til fv 1 og strik 1 omg ret, derefter 3 (3) 5 
(5) 5 omg perlestrik, idet der samtidig lukkes af på sidste omg. 
 
Ærmer 
Ærmerne strikkes rundt i glatstrikning med fv 1. Sæt m til det ene ærme på strømpep nr. 4 og strik 
samtidig 4 nye m op under ærmet = 40 (44) 49 (52) 56 m. Strik 3 (4) 4½ (5½) 6½ cm i glatstrikning. 
Skift til perlestrik, idet der på 1. omg tages 10 (11) 12 (13) 14 m ind jævnt fordelt = 30 (33) 37 (39) 
42 m. Strik yderligere 2 (2) 4 (4) 4 omg i perlestrik, og luk samtidig af på sidste omg. 
Strik det andet ærme på samme måde. 
 
Montering 
Hæft ender. Hækl 2 trenser af lm langs den ene side af slidsen i ryggen med fv 1. Sy knapperne i 
over for trenserne. 
 


