
Opskrift 2922 Stribet kjole i JAZZ 

Størrelse: 1 (2) 4 (6) 8 år

Overvidde: 53 (57) 62 (67) 71 cm

Længde: 44 (47) 51 (55) 59 cm

Garn: JAZZ (50% bomuld, 50% bambus - 50 g = ca. 132,5 m) fra 
Cewec 

Garnforbrug: 
farve 202 
farve 221 
farve 235 
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Pinde Rundpinde nr. 3½ mm (40 og 60 cm), evt. 3 mm (40 cm) 
Strømpepinde nr. 3 og 3½ mm 

Strikkefasthed 22 m og 31 omg i glat = 10 cm på pind nr. 3 ½   
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde 

Forkortelser m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret, vr = vrang, 
sm = sammen, sl o = slå om, 
1 r dr op = løft lænken mellem højre og venstre p op på 
venstre p og strik den dr r 

Bemærk Modellen strikkes oppefra 

Stribemønster  4 omg farve 221 
4 omg farve 202 
Gentag disse 8 omg. 

Bærestykke: Slå 80 (84) 88 (94) 94 m op med farve 221 på rundpind nr. 3½. Placér 
markør ved omg’s begyndelse og efter 24 (25) 26 (28) 28 m (bagstykke), 16 (17) 18 
(19) 19 m (ærme), 24 (25) 26 (28) 28 m (forstykke), de sidste 16 (17) 18 (19) 19 m
er ærme.
1.omg: Ret.
2.omg: *1 r, 1 r dr op, strik r til 1 m før næste markør, 1 r dr op, 1 r*. Gentag *-*
resten af omg.
Gentag disse 2 omg i stribemønster, til der er lavet i alt 15 (16) 18 (20) 22 udt (=
200 (212) 232 (254) 270 m).
Del op til krop og ærmer således:
Strik r over bagstykkets 54 (57) 62 (68) 72 m, sæt ærmets 46 (49) 54 (59) 63 m på
tråd, slå 4 (4) 6 (6) 6 nye m op, strik r over forstykkets m, sæt det andet ærmes m
på tråd, slå 4 (4) 6 (6) 6 m op (= 116 (122) 136 (148) 156 m).

Skørt: 
På 2.omg tages 4 (6) 0 (4) 4 m jævnt ud (= 120 (128) 136 (152) 160 m). 
Fortsæt lige ned i r/glat og stribemønster, men tag ud på hver 8. omg således: 
*15 (16) 17 (19) 20 r, 1 r dr op* (gent *-* omg rundt). Strik 7 omg lige op.
*16 (17) 18 (20) 21 r, 1 r dr op* (gent *-* omg rundt). Strik 7 omg lige op.
*17 (18) 19 (21) 22 r, 1 r dr op* (gent *-* omg rundt). Strik 7 omg lige op.
Fortsæt på denne måde med 1 m mere mellem udt for hver gang til arb måler 28 (30)
33 (35) 37 cm fra ærmegabet (eller ønsket længde minus 3 cm). Slut med en hel
stribe.



Skift til farve 235 og strik 1 omg r, herefter 3 cm rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib. 
Ærmer: 
Fordel ærmets 46 (49) 54 (59) 63 m på strømpepinde nr. 3½. Brug den farve der 
passer i stribemønstret. Sæt garnet til nederst midt i ærmegabet, tag 2 (2) 3 (3) 3 m 
op, strik r over ærmets m, tag 2 (2) 3 (3) 3 m op (= 50 (53) 60 (65) 69 m). Strik i alt 
3 (3) 4 (4) 4 striber. Skift til strømpepinde nr. 3 og farve 235. Strik 1 omg r, hvor der 
tages 4 (5) 8 (9) 9 m jævnt ind (= 46 (48) 52 (56) 60 m). Strik 1½ cm rib (1 r, 1 vr). 
Luk af i rib. 
 
Montering:  
Tag 80 (84) 88 (94) 94 m op i halskanten med farve 235 og strømpepinde nr. 3 og 
strik 1½ cm rib. Luk af i rib uden at stramme.  
Hæft ender og pres arb under et fugtigt stykke. 
 
Design: Sisse Chytræus 


