Gurli Pigekjole
No. 2004-184-5252

Materialer

Størrelser

2 (3) 4 (4) nøgler a 50 g
Rainbow Organic cotton fv. 59

½ (1) 2 (4) år

Rundpind 60 cm, 3 mm
Rundpind 80 cm, 2½ mm
Hæklenål 3 mm
2 maskeholdere
3 knapper, 15 mm

Strikkefasthed
På pind 3 mm i glatstrik:
26 masker på 10 cm
34 omg på 10 cm

MÅL
Bredde: 25 (27) 28 (30) cm
Længde: ca 34 (38) 42 (47) cm

Opskrift information:
Kjolen strikkes nedefra og op. Nederdelen
strikkes rundt på pind 3 mm i glatstrik.
Bærestykket og ærmerne strikkes frem- og
tilbage på pind 2½ mm i mønster.

Køb garnet her:
http://shop.hobbii.dk/gurli-pigekjole
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Nederdel
Slå 192 (200) 216 (232) masker op på pind 3 og strik rundt på rundpind 60 cm.
Strik 6 omg retstrik (*1 omg ret, 1 omg vr*).
Fortsæt i glatstrik (ret på alle omg) til arb måler 24 (27) 31 (35) cm.
Begynd indtagninger
1. indtagnings-omg: (2 ret, 2 ret sm) omg ud = 144 (150) 162 (174) masker.
2. indtagnings-omg:
Størrelse ½ år: *10 ret, 2 ret sm*. Gentag fra * - * 12 gange = 132 masker.
Størrelse 1 år: *13 ret, 2 ret sm*. Gentag fra * - * 10 gange = 140 masker.
Størrelse 2 år: *7 ret, 2 ret sm*. Gentag fra * - * 18 gange = 144 masker.
Størrelse 4 år: 20 ret, *5 ret, 2 ret sm*. Gentag fra * - * 22 gange = 152 masker.
Alle størrelser: Sæt et mærke i hver sidesøm = 66 (70) 72 (76) masker til hhv. ryg og
forstykke.

Bærestykke med ærmer
Sæt ryggens masker i hvil på rundpind 3 mm og strik bærestykket med rundpind 2,5 mm.
Bærestykket strikkes frem og tilbage i mønster og der slås nye masker op i hver side til
ærmer.
Bærestykket strikkes ”ud-i-et” fra nederst på forstykket, over skulderen til nederst på ryggen.
Ryggen deles og strikkes i to dele. Bærestykket strikkes sammen med ryggen til sidst.

Forstykke og ærmer
Strik frem og tilbage på rundpind 2,5 mm.
1. pind, retten: Strik forstykkets 66 (70) 72 (76) masker, strik 10 (11) 12 (13) masker op med
strikke-opslagning i slutningen af pinden til ærmer.
2. pind, vrangen: Strik vrang og strik 10 (11) 12 (13) masker op med strikke-opslagning i
slutningen af pinden til ærmer = 86 (92) 96 (102) masker.
Fortsæt i mønster således
1. pind, retten: Ret.
2. pind, vrangen: Ret.
3. pind: 1 ret, (slå om, 2 ret sm) til der er 1 m tilbage, 1 ret.
4. pind: Ret.
5. pind: Ret.
6. pind: Vrang.
Gentag disse 6 pinde.
Strik lige op i mønster til bærestykket måler 6 (7) 7 (8) cm. slut ved ærmesiden og med
den 5. mønsterpind.
Næste pind, retten: Strik 28 (30) 32 (34) m, luk 30 (32) 32 (34) m af, strik pinden ud.
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Højre side
Skulder: Strik mønster lige op til bærestykket måler ca. 9 (10) 11 (12) cm. Sæt et mærke
i ærmesiden.
Strik 1 - 2 cm mønster lige op, slut i nakkesiden med den 6. pind i mønsteret.
Nakke: Slå 15 (16) 16 (17) m op i nakken = 43 (46) 48 (51) m.
Strik lige op til ryggen måler som forstykke fra mærket ved skulder. Slut i ærmesiden med
den 5. mønsterpind.
Ærme: Luk ærmets 10 (11) 12 (13) m af = 33 (35) 36 (38) m. Sæt maskerne på en
maskeholder.

Venstre side
Skulder: Sæt nyt garn til og strik fra vrangen.
Strik mønster lige op til bærestykket måler ca. 9 (10) 11 (12) cm. Sæt et mærke i
ærmesiden.
Strik 1 -2 cm mønster lige op, slut i nakkesiden med den 1. pind i mønsteret.
Nakke: Slå 15 (16) 16 (17) m op i nakken = 43 (46) 48 (51) m.
Strik lige op til ryggen måler som forstykke fra mærket ved skulder. Slut i ærmesiden med
den 6. mønsterpind.
Ærme: Luk ærmets 10 (11) 12 (13) m af = 33 (35) 36 (38) m. Sæt maskerne på en
maskeholder.

Montering og finish
Sammenstrik af bærestykke og ryg: Sæt ryggens to dele sammen på rundpind nr. 2,5 =
66 (70) 72 (76) masker. Læg arb med de to rundpinde sammen ret mod ret. Strik 1 m fra
hver side sammen og luk samtidig af med en ekstra pind.
Ærmegab: Sy ærmerne sammen fra retten med maskesting.
Knapper: Sæt 3 mærker til knapper på højre side af ryggen.

Hæklet halskant med knaphuller
Hent garnet i bunden af slidsen på venstre ryg.
Hækl knaphuller: Hækl trenser til knaphuller ud for knapperne: *Hækl fastmasker til 1. knap,
hækl 3 luftmasker, spring ½ cm over*, gentages i alt 3 gange.
Fortsæt med at hækle fastmasker rundt i halsudskæringen.

Finish
Sy knapperne i.
Vask kjolen og lad den tørre fladt.
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Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Rigtig god fornøjelse
#hobbiidesign #gurlidress
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