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Nette

kjole eller bluse med foldestrik
Størrelser:

2 (4) 6 (8) 10 år

Garn:

100 (100) 150 (150) 200 g Karneval,
50 g lys bomuld til alle str.
50 g mørk bomuld bomuld til alle str.
3 små knapper
Rundpind 60 cm, nr. 3

Strikkepinde:
102012

Nette

kjole eller bluse med foldestrik
nr. 04.02 strikning
Størrelser:

2 (4) 6 (8) 10 år

Brystvidde:
56 (62) 68 (74) 80 cm
Bærestykkets højde i foldemønster:
16 (18) 20 (22) 24 cm
Nederdelens længde:
25 (29) 34 (40) 45 cm
Hel længde:
41 (47) 54 (62) 69 cm
Sværhedsgrad: Mellem
Materialer:

Karneval, 65 % lammeuld, 35% silke
50 g = 250 meter
Merceriseret Bomuld 8/2, 100% bom
50 g = 335 meter

Forbrug:

100 (100) 150 (150) 200 g Karneval,
50 g lys bomuld til alle str.
50 g mørk bomuld bomuld til alle str.
3 små knapper

Strikkepinde:

Rundpind nr. 3
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Mønster 1, striber i nederdel:
1 – 4 p:
Karneval, glatstrik
5 – 6 p:
mørk bomuld, retstrik
7 – 10p:
Karneval, glatstrik
11-12 p:
lys bomuld, retstrik
På 7. p i mønster 1 strikkes hul til bindebånd lige inden
foldemønsteret: strik 55 (65) 75 (85) 97 r, 2 r sm, slå
om. Strik omslaget vrang på næste pind. Strik hullerne
hele vejen rundt.
Mønster 2, striber og foldemønster i øverste del:
1 – 4 p:
Karneval, glatstrik
5 - 6 p:
mørk bomuld, retstrik
7 – 10 p:
Karneval, glatstrik,
11. p:
ret-siden: lys bomuld, retstrik med fold:
3 ret, * tæl 10 pinde ned i arb’s vrang
side og stik p i maskens øverste bue.
Løft denne op på p og strik den ret sm
med næste m.
Strik i alt 5 m sm med m 10 p nede.
Strik 5 ret *, gent * - * p ud.
12. p:
ret med lys bomuld.

Strikkefasthed: 23 m = 10 cm
48 p glat med ret-riller = 10 cm
72 p foldemønster (3 partier) = 10 cm

13. - 22. p
OBS 23. p:

Forkortelser: m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pinde, beg = begyndelse, gent = gentag, km = kantmaske, arb = arbejdet, mrk = mærke, mrk = mærke

24. p:

Forklaring:
Kjolen / blusens nederste del strikkes i mønster 1,
øverste del strikkes i mønster 2, - med folder.
Der er 3 knapper og knaphuller over venstre skulder.
1 kantmaske i hver side strikkes ret på alle pinde.
Alle ulige pinde er retside-pinde.
S-opslag (elastisk opslagning):
Til opslagning anvendes s-opslag (elastisk opslag).
Lav en løkke som til almindelig opslagning, tag pinden
i venstre hånd. Strik 1 m r, men lad løkken blive på
venstre pind. Løft den nye maske tilbage på venstre
pind ved at stikke venstre pind op i masken så begge
spidser på strikkepindene vender samme vej. Fortsæt
til rette maskeantal.

som 1. - 10. pind.
start her sammenstrikningen til bieser
i de første 3 m, derefter 5 ret, og
opskrift fra * - *, så folderne forskydes
hver gang.
som 12. pind.

Der er 24 pinde i 1 parti, 12 pinde i ½ parti.
Der er i str. 2/16 (4/18) 6/20 (8/22) 10 år/24 partier
rundt på bærestykket.
Venstre bagstykke:
Begynd i venstre sidesøm og slå med lys bomuld 67
(80) 93 (105) 119 m op med S-opslag. Strik ret tilbage.
Strik mønster 1 over de første 57 (67) 77 (87) 99 m,
sæt et mærke og fortsæt med mønster 2. Nederdelen
strikkes hele tiden i mønster 1, herefter nævnes kun
mål og maskeantal på overdelen, som strikkes i
mønster 2.
Tag ud til ærmegab: str. 2 (4) 6 år: 1m 6 (6) 6 gange
i slutningen af hver retside-pind (halvt parti). På str. (8)
10 år 1 m ud (6) 6 gange i slutningen af hv 2. retside-

s.2

102012

KAReN NOe · TLF. 7567 9733 · iNTeRNeT: www.karen-noe.dk . e-mail: noe@karen-noe.dk

Nette

kjole eller bluse med foldestrik
nr. 04.02 strikning

pind (hv 4. p. helt parti), mens der samtidig strikkes mønster 2. Slå
herefter 20 (20) 22 (25) 28 m op med S-opslag = 36 (39) 44 (49) 54
m i mønster 2.
Fortsæt mønster 1 og 2, strik skulderen 1½ (2) 2 (2½) 2½
parti. Luk til hals for 3 m i beg af næste vrside-p, herefter for 1m
4 gange på vr-pinde. Der er 29 (32) 37 (42) 47 m i mønster 2. Strik
til der fra sidesømmen er strikket 4 (4½) 5 (5½) 6 partier, sæt et
midter-mrk i mørk eller lys bomuldsstribe = MBog strik højre bagstykke modsat, slut med 2 p i Karneval, sæt et mærke som er sidesøm.
Forstykke:
Fortsæt fra sidesømmen og strik højre forstykke til halsudskæringen
mage til ryggen.
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hinanden. Slå en knude for begge ender.
Træk det igennem hullerne mellem overog nederdel, en hæklenål kan bruges til
dette. Klip enderne til, så trådene er
pæne.
Hæft ender og sy 3 knapper i venstre rygstykkes skulder.
Kjolen håndvaskes i sæbe til finvask eller
uldvask, centrifugéres og tørres liggende
udbredt.
Karneval filter og krymper i maskinvask.

Halsudskæring:
Luk for 6-3-2-1m på de 4 næste vrside-pinde = 24 (27) 32 (37) 42
m i mønster 2. Sæt et mrk, når højre forstykke har samme bredde
som højre bagstykke (midt i en bomuldsstribe = MF ) og strik venstre forstykke modsat. Slut med 4 p Karneval. Saml m op i opslagskanten, vend arb ret mod ret, strik m sammen samtidig med at der
lukkes af. Aflukningen må ikke stramme.
Knapstykke:
Strik m op på forstykkets venstre skulder - fra retsiden og strik
vr tilbage. Tæl m og sæt et mærke på midten. Næste p, knaphuller:
1r, * 2m sm, 2 x slå om, 2 dr r sm *, strik til 2 m før midten og
gentag fra * til * , strik igen mellemrum og gentag fra * - *, slut med
1 r. Strik vr tilbage og luk af på næste p.
Ryggens skulder: Strik ligeledes m op, strik vrang tilbage og luk af
på næste retpind. Sy højre skulder sammen.
Rullekanter: Strik m op i nederste kants retside: 3 m i karnevalstriben og 1 m i bomuldsstriben. Strik 6 p omvendt glat, men strik på 1.
omg hver 7. og 8. m sm, luk af.
Strik masker op i ærmegab og regulér på 1. p til 52 (52) 56 (62) 72
m, strik rullekant som forneden.
Strik m op i halskanten og regulér på 1.p til ca 40m på rygstykket
og 54m på forstykket, - lidt mere på str. 10 år. Strik rullekant.
Hæft rullekanterne let til på vr-siden, vr-m vender til retsiden.
Bindebånd:
6 meter lys bomuld og 6 meter Karneval lægges dobbelt. Slå en
knude for den åbne ende og læg den anden ende (løkken) om et
dørhåndtag. Drej garnet om en finger til det er fast drejet. Hold det
stramt ud, mens det lægges dobbelt, de 2 snore vil nu dreje sig om
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