
FaktaFakta
·  Størrelse og mål: 0-3 mdr (6-12 mdr) halv brystvidde 20 

(24) cm. Halv bredde nederst 35 (42) cm.

·  Længde fra ærmegab 21 (25) cm.

·  Materialer: 50 (100) gram Isager Alpaca 2, Eco line. 
Rundpinde nr 3, 3½  begge 40 cm og hæklenål nr 3

·  Strikkefasthed i mønster på pind 3,5: 26 m 10 cm, 
38 p 10 cm.  

·  I perlestrik på p nr 3 28 m 10 cm 54 p 10 cm.

·  Teknik og særlige forkortelser, psso tag en maske løst af, 
2 ret sammen, træk den løse over.

·  Mønster: Se længere nede i opskriften.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger at anvende, anbefaler 
vi, at produktet kan vaskes på uldvask i vaskemaskine.

Kjole med hulmønster
Model nr. 03Model nr. 03

Mønster: Gentag mellem *
1. omg og alle ulige omgange  * 4 (5)vr, 
1 dr r, 4 (5) vr, 9 r *.
2. omg * 4 (5) vr, 1 dr r, 4 (5) vr, slå om p, 
3 r, psso, 3 r, slå om p *.
4. omg * 4 (5) vr, 1 dr r, 4(5) vr, 1 r, 
slå om p, 2 r, psso, 2 r, slå om p, 1 r *.
6. omg * 4 (5) vr, 1 dr r, 4 (5) vr, 2 r, 
slå om p, 1 r, psso, 1 r, slå om p, 2 r *.
8. omg * 4 (5) vr, 1 dr r, 4 (5) vr, 3 r, 
slå om p, psso, slå om p, 3 r *.



Model nr. 03  Model nr. 03  **    side 2 / 2side 2 / 2

FremgangsmådeFremgangsmåde
Skørt
Kjolen strikkes nedenfra på rundpind.
Slå 180 (240) m op på en rundpind nr 3½ og strik rundt i mønster.

Gentag disse 8 omgange, men tag på hver 16. omg 1 m ind i hver side af den drejede retmaske. 
I alt 4 (5) gange. Der er nu 100 (120) m på omg. Og der er strikket 64 (80) omg. Afslut med en 
rapport mønster, så der nu er strikket 72 (88) omg i alt og arbejdet måler ca 21 (25) cm.
Del nu arbejdet i ryg og forstykke på flg måde. Luk for 1 mønsterrapport = 10 m, strik 40 (50) m 
(forstykke), luk for 10 m, strik 40 (50) m (ryg).

Bærestykke
Str 3 mdr.
Sæt forstykkets 40 masker på en pind 3 og del m (20 m til hver side).
Strik 4 cm frem og tilbage over de 20 m i perlestrikning (1 r, 1 vr forskudt) Luk af for 10 m mod 
halssiden, så der nu er 10 m tilbage til skulderen. Strik en strop på 6 cm. Lad m hvile og strik 
den anden side magen til, men spejlvendt.
Slå 20 m op mellem de to stropper og fortsæt med 6 cm perlestrikning. Strik maskerne sammen 
med de 40 m på ryggen. Afluk samtidig.

Str 6 mdr.
Sæt forstykkets 50 masker på en pind 3 og strik frem og tilbage i perlestrikning (1 r, 1 vr forskudt) 
til stykket måler 2 cm. 
Del nu m (25 m til hver side).
Strik 4 cm frem og tilbage over de 25 m i perlestrikning Luk jævnt af for 12 m mod halssiden, så 
der nu er 13 m tilbage til skulderen. Strik en strop på 7 cm. Lad m hvile og strik den anden side 
magen til, men spejlvendt.
Slå 24 m op mellem de to stropper og fortsæt med 8 cm perlestrikning. Strik maskerne sammen 
med de 50 m på ryggen. Afluk samtidig.

Montering
Spænd kjolen op på et strygebræt med nåle og læg et vådt klæde over. Fjern først nålene, når 
kjolen er tør.
Hækl en omgang fastmasker rundt langs halskanten og ærmekanterne. I den ene side af 
slidsen, foroven, hækles der 4 lm til en lille knaptrense. I den anden side sys en knap i. 
Der kan eventuelt afsluttes med en omg musetakker eller krebsemasker.

Tak til Helga Isager, som 
har doneret denne opskrift 
til Fonden Mødrehjælpen

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!


