
 
 

Pigekjole med striber 
 

STR: 1 år (3 år) 5 år  

Pinde: 3, 3½ og 4 mm. - rundpinde  

Strikkefasthed: Glatstrik på pind 4 mm. 10x10 cm = 22 m x 36 p. 

Strikkes oppefra og ned.  

 

Forkortelser og forklaringer:  

r: ret  

vr: vrang  

m: maske  

p: pind  

smæ: sæt mærke  

ru: raglanudtagninger, der tages ud i lænken  

udt: udtagning i lænken mellem 2 masker. Lænken løftes og strikkes drejet ret, så der ikke kommer 

et hul. 

2rsm: strik 2 masker ret sammen  

S&V: Slå om og vend (venderække)  

Striber: En hel stribe er 4 omgange  

 

Brystvidde: 48 (51) (56)cm.  

Længde: 43 (53) 56 cm.  

Garn: Alpacka Solo, Llama Silk eller Esther  

Kantfarve: 50 m  

Stribefarve A: anslået 200 m  

Stribefarve B: anslået 200 m  

 

Opslagning: Slå 70 (78) 86 m. op på pind nr. 3½ mm. i kantfarve.  

 

Halskant: Strik 2 pinde 2x2 rib frem og tilbage således:  

1. pind: Strik (2 r, 2 vr) til der er 2 masker tilbage på pinden, strik 2 r.  

2. pind: Strik (2 vr, 2 r) til der er 2 masker tilbage på pinden. Strik 2 vr.  

 

Skift nu til stribefarve A og pind nr. 4 mm.  

 

Halsudskæring vha. venderækker:  

3. p: 8 (9) 10 vr, smæ, 2 vr, smæ, 12 (14) 16 vr, smæ, 2vr, smæ, 22 (24) 26 vr, smæ, 2 vr, smæ, 

12 (14) 16  vr, smæ, 2 vr, smæ, 8 (9) 10 vr (70 (78) 86 masker)  

4. p: 7 (8) 9r, s&v – strik vr Pinden ud  

5. p: 8 (9) 10 r, 1 rudt. 2 r, 1 rudt., 2 (3) 5r, s&v – strik vr pinden ud  

6. p: 9 (10) 11r, 1 rudt., 2 r, 1 rudt., 9 (11) 15 r s&v – strik vr pinden ud  

7. p: r hele pinden – husk rudt. (nu 82 (90) 98 m.)  

8. p: 7 (8) 9 vr, s&v – ret pinden ud (obs: rudt.)  

9. p: 14 (16) 19 vr, s&v – ret pinden ud (obs: rudt.)  

10. p: 22 (25) 30 vr, s&v – ret pinden ud (obs: rudt.)  

11. p: vr hele pinden. (nu 86 (94) 102 m)  



 
 

12. p: r hele pinden – obs rudt. (maskerne vil nu være fordelt således: 12-2-18-2-26- 2-18-2-12=94 

m (13-2-20-2-28-2-20-2-13=102m) 14-2-22-2-30-2-22-2-14=110)  

13. p: Skift til stribefarve B. Arbejdet samles, og der strikkes nu rundt – der tages en maske ud i 

første og sidste maske (nu i alt 96 (104) 112m).  

 

Bærestykke:  

Der strikkes nu rundt i retstrik. Fortsæt med udt. på alle lige omgange, og husk at skifte stribefarve 

for hver 4. omgang, til der er i alt 184 (192) 216masker (6½ (6 1/2 ) 7 stribe).  

Deling til ærmer og bol:  

På den følgende omgang:  

Strik 25 (26) 29 ret, sæt 42 (44) 50 m (ærme1) på snor eller maskeholder, slå 3 (4) 4nye masker 

op, strik 50 (52) 58 r, sæt de næste 42 (44) 50 m (ærme 2) på snor eller maskeholder, slå 3 (4) nye 

masker op og strik de resterende 25 (26) 29r.  

 

Bol:  

Bolen har 106 (112) 124 m. Fortsæt i glatstrik og striber, til der er 7½ (7 1/2) 8 ½ striber.  

 

Rib-mellemstykke:  

Skift til kantfarve. Strik en omgang ret, idet der tages jævnt ud til 110 (120) 130m.  

Skift til pind nr. 3 mm, og strik 7 omgange rib (1 r, 1 vr). Skift derefter til stribefarve B og pind nr. 4 

mm, og fortsæt striberne i glatstrik (1. stribe kun 2 omgange), mens der tages ud som følger:  

1. udtagning: (på omgang nr. 10 (12) 14 efter rib-mellemstykket) 11 (12) 13 r, 1 udt. - gentages 

pinden ud. Der er nu 120 (130) 140 m.  

2. udtagning: (på omgang nr. 22 (26) 30) 12 (13) 14r, 1 udt. - gentages pinden ud. Der er nu 130 

(140) 150m.  

3. udtagning: (på omgang nr. 34 (40) 46) 13 (14)15r, 1 udt. - gentages pinden ud. Der er nu 140 

(150) 160m.  

4. udtagning: (på omgang nr. 46(54)62) 14(15) 16r, 1 udt. - gentages pinden ud. Der er nu 150 

(160) 170m  

5. udtagning: (på omgang nr. 58 (68)78) 10 (10) 10r, 1 udt. - gentages pinden ud. Der er nu 165 

(176) 187m.  

6. udtagning: (på omgang nr. 70 (90)102) 11 r, 1 udt. - gentages pinden ud. Der er nu 180 (192) 

204m.  

Strik til der er 22½ (30,5) 33,5 striber efter rib-mellemstykket (eller ønsket længde). På næste 

omgang tages der jævnt ind til 152 (160) 172m.  

Strik striben færdig i stribefarve A.  

Skift til pind nr. 3,5 mm og kantfarve. Strik en omgang ret, og derefter 2 omgange rib (2 r, 2 vr). Luk 

af i rib.  

 

Ærmer:  

Sæt maskerne tilbage på pind nr. 4 mm. Saml 5 (6) masker op i ærmegabet, så der nu er 47 (50) 

56 m. Strik striben færdig, så der er 4 omgange i striben, samtidig med at der strikkes 2rsm i hver 

side af ærmegabet på den følgende omgang (nu 45 (48) 52 m). Strik derefter en halv stribe (2 

omgange) i farve A. Skift til kantfarve og pind nr. 3,5 mm.  

Første omgang med kantfarven strikkes ret, derefter 2 omgange rib (2 r, 2 vr). Luk af i rib. Hæft 

ender og pres arbejdet.  



 
 

Hækl (med kantfarven) en kant med fastmasker rundt i åbningen i nakken, og lav et knaphul med 

luftmasker, så det passer til den valgte knaps størrelse.  


