






Swung Skirt


Lile 
KNITWEAR DES IGN



Størrelse 

1 (2) 4 (6) 8 (10) år  
 

Mål 

Omkreds målt i taljen: 50 (52) 54 (56) 58 (60) cm 
Længde: 21 (26) 29,5 (35) 39 (43) cm 

Forbrug  

50 (50) 50 (50) 100 (100) g Merino fv A, til kanter 
50 (100) 100 (150) 150 (150) g Merino fv B, til bundfarve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pinde


Rundpind 3,5 mm, 80 cm  
Hæklenål 2,5 mm til picotkant


Strikkefasthed, målt i glatstrik 

23 masker på 10 cm  
30 pinde på 10 cm 
  

Sværhedsgrad 

Øvet 


Tilbehør

Elastikbånd til taljen 


Nyttig viden 

Nederdelen strikkes rundt på rundpind, fra taljen og ned. Der tages ud på hver 10. omgang, 
gennem hele arbejdet, så der dannes felter.  
Taljekanten bukkes om på bagsiden og syes til. Læg evt. et elastikbånd i.  
Til sidst hækles der en picotkant langt bunden af nederdelen. Se billedeguide sidst i opskriften for 
nærmere forklaringer på kanter.  
Udtagnigner - der tages ud ved at strikke et omslag, der på næste omgang strikkes drejet ret.  



Taljekant 


Slå 120 (120) 128 (128) 136 (140) masker op på pind 3,5 mm med fv A. Saml arbejdet og strik 3 
cm glatstrik. Strik 1 omgang vrang. Strik igen 3 cm glatstrik. På sidste omgang tages 0 (0) 0 (8) 8 
(4) masker ud, jævnt fordelt.  


Nederdel  
Strik 1 omgang, hvor arbejdet inddeles i felter, med fv A, således:  
Hvert felt består af  8 (8) 8 (9) 9 (9) masker. Strik *6 (6) 6 (7) 7 (7) ret, 2 vrang* omgangen ud. 
Felterne gentages i alt 15 (16) 16 (16) 16 (16) gange rundt om arbejdet. Skift til fv B. 
På hver 10. omgang tages ud, på hver side af vrangmaskerne: Strik *6 (6) 6 (7) 7 (7) ret, slå om, 2 
vrang, slå om* omgangen ud. På næst omgang strikkes omslag drejet ret. Strik rundt i felter, til 
skørtet måler 15 (19) 23 (27) 31 (35) cm (kun fv B) = 240 (280) 320 (384) 424 (460) masker = 4 (5) 
6 (8) 9 (10) udtagnings omgange.  
Luk af, som maskerne viser.     

Flæse 
I 4. omgang fra aflukningskanten strikkes masker op med fv B, på bagsiden af arbejdet. Læg 
bagsiden opad, med aflukningskanten mod dig selv. Strik 1 maske op i hver lænke. Det er vigtigt, 
at der kun strikkes masker op i lænken på bagsiden af arbejdet således, at opsamlingskanten ikke 
ses på arbejdets forside. Strik 1 omgang i fv B. Skift til fv A og strik 2 (3) 3,5 (4) 4 (4) cm, rundt i 
glatstrik. Luk alle masker af, men bryd ikke garnet.  

Picotkant  
Sæt hæklenålen i den tilbageværende løkke og hækl 1 omgang med picotkant. 
Picotkanten består af luftmasker, som hæftes til aflukningskanten i hver anden aflukkede maske. 
Hækl, således: *Hækl 3 luftmasker, hækl 1 fastmaske i første luftmaske, hæft ‘knuden’ i nr. 2 
maske fra picotens start, med en fastmaske* gentag *-* omgangen ud. Hæft ender.  

Montering 
Klip et elastikbånd 2 cm længere end taljenvidden. Sy enderne sammen, med et overlap på 1 cm, 
så der dannes en cirkel. Læg elastikken ind i taljens ombuk og sy ombukket fast på indersiden af 
nederdelen, med maskesting.  
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God strikkelyst! 


