Opskrift 4203 Kjole med hulsnoninger i Cotton True Sport
Størrelse:

2 år

4 år

6 år

8 år

Vidde:

55 cm

60 cm

65 cm

70 cm

Længde:

47 cm

49 cm

51 cm

53 cm

Sidelængde:

34 cm

36 cm

38 cm

40 cm

Garn:

Cotton True Sport (100 % bomuld, 50 g = 180 m) fra Cewec

Garnmængde: 3

Pinde:

Strikkefasthed:

(4)

5

6

ngl. fv 11

Rundpind nr. 3, 60 cm

25 masker og 35 pinde = 10×10 cm
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

OBS: Top/down, modellen strikkes oppefra og ned.
Hulsnoning:
1. pind: 1 ret løs af, 2 ret, den løse maske over
2. pind: 1 vrang, slå om, 1 vrang
3.+ 5. pind: 3 ret
4.+ 6. pind: 3 vrang
OBS: Når mønsteret strikkes rundt efter halsudskæringen, ændres pinde 2,4,6 til ret-masker.
Raglanudtagning:
Saml lænken op og strik den drejet ret hhv. (forfra) før og (bagfra) efter vrangmaskerne omkring
hulsnoningen. Der tages ud på hver 2. pind.
Bærestykke:
Slå 98 masker op til alle størrelser på rundpind og strik frem og tilbage i hulsnoningsmønster og rib (2 ret, 2
vrang).
1. p er retsiden og inddeles således i alle størrelser:
FORKANT 7 masker: 1 vr løs af, 1 vr, 3 ret, 2 vr
FOR
6 masker: 2 ret, 2 vr, 2 ret
RAGLAN 7 masker: 2 vr, 3 ret, 2 vr
ÆRME
10 masker:2 ret, 2 vr, 2 ret, 2 vr, 2 ret
RAGLAN 7 masker: 2 vr, 3 ret, 2 vr
RYG
24 masker: 2 ret, 2 vr, 2 ret - 2 vr, 3 ret, 2 vr, 3 ret, 2 vr - 2 ret, 2 vr, 2 ret.
RAGLAN 7 masker: 2 vr, 3 ret, 2 vr

ÆRME
RAGLAN
FOR
FORKANT

10 masker:2 ret, 2 vr, 2 ret, 2 vr, 2 ret
7 masker: 2 vr, 3 ret, 2 vr
6 masker: 2 ret, 2 vr, 2 ret
7 masker: 2 vr, 3 ret, 2 vr

2. pind vrangsiden, som maskerne viser
3. pind FORKANTER - RAGLAN-MIDT BAG strikkes der nu snoninger over de tre retmasker, resten fortsættes
i rib.
Når der er strikket 8 pinde halskant med rib og hulsnoning, skiftes der til glatstrik over ribstrikningen (se
foto), og der tages ud til raglan. Hulsnoningerne fortsætter.
Tag en maske ud inden for de 7 m ved forkanten i begge sider på hver 6. pind (1. pind i hulsnoningen) 3, (3),
4, (5) gange.
Samtidig tages der ud til raglan på hver anden pind, på hver side af hulsnoningens 7 masker.
Når hulsnoningerne er strikket 3 (3) 4 (5) gange, samles omgangen ved at strikke de to vrang sammen på
hver side af forkanten, højre forkant lægges oven på venstre. Sæt de to masker fra højre over på en
hjælpepind og strik dem sammen med de to masker på venstre pind.
Når hulsnoningerne er strikket 7 (8) 9 (10) gange, sættes 48 (54) 60 (66) masker på en hjælpepind eller wire
til ærmer. HUSK at hulsnoning plus 1 vr-maske hører til kroppen, så de to snoninger fra raglan nu løber ned
langs siden af kjolen.
Krop:
Der er nu 2 hulsnoninger med 2 vrangmasker på hver side og imellem 4 steder på kjolen: For, bag og ved
sidesømmene.
Når der er 2 (2) 3 (4) hulsnoninger i siderne under ærmet, begyndes udtagning til kile ved at strikke lænken
drejet op mellem de 2 vrangmasker imellem de to hulsnoninger. Ved 1. omgang på næste hulsnoning tages
der 1 vrang ud på hver side af den nye retmaske, så kilen er nu: 2 vr, 1 ret, 2 vr. Kilen øges på hver 6. pind
(1. pind i hulsnoningen) ved at strikke en drejet ret op i lænken før og efter den nye midtermaske, de
strikkes efterfølgende glat.
Fortsæt til hulsnoningen er gentaget 19 (20) 21 (22) gange i siderne (eller til ønsket længde).
Inddel maskerne til hulsnoningskant forneden, så det passer med snoningerne i siderne og midt for/bag, 3
ret, 2 vr. Strik hulsnoningen igennem én gang (pind 1-6) og derefter første pind. På anden pind lukkes der
løst af, dvs. omslaget strikkes og lukkes derefter af.
Ærmer:
De 48 (54) 60 (66) masker inddeles til hulsnoning som forneden på kjolen, strikkes og lukkes af som
forneden på kjolen.
Montering:
Hæft alle ender.
Design: Irene Bendt

