
Opskrift 1641/2 Pigesæt i LINEA 

 

Størrelse: 
 

2 (4) 6 (8) år   

Overvidde bluse: 

 

60 (66) 70 (74) cm   

Længde bluse: 

 

41 (44) 50 (54) cm   

Vidde i linning 
(meget strækbar): 

 

41 (44) 47 (50) cm   

Længde nederdel: 

 

29 (31) 35 (39) cm   

Garn: 
 

LINEA (34% hør, 29% bomuld, 37% viscose - 50 g = ca. 
215 m) fra Cewec 
 

Garnforbrug:  
Bluse 

farve 32 
farve 33 
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Tilbehør: Sytrådselastik 

 
Pinde, bluse 
 

Nederdel 
 

Rundpinde nr. 2½ mm (40 cm) og 3 mm (40 og 60 cm) 
Strømpepinde nr. 2½  

Rundpinde nr. 3 og 3½ mm (60 cm) 
 

Strikkefasthed 
Bluse: 
Nederdel: 

 
28 m og 40 omg i glat = 10 cm på pind nr. 3 
25 m og 36 omg i glat = 10 cm på pind nr. 3½    

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, dr = drejet, udt = 

udtagning 
1 r dr op = løft lænken mellem højre og venstre p op på 

venstre p og strik den dr r 
Db-m = Vend, tag 1.m løs af med garnet foran arbejdet, 
før garnet over p bag arb så der opstår en dobbelt-m. De 

”2” m strikkes sm. 
 

Bemærk 
 

Både bluse og nederdel strikkes oppefra. 



 

Stribemønster på 
nederdel 

15 omg farve 32 laks 
8 omg farve 23 brændt orange 
4 omg farve 33 sienna 

2 omg farve 34 rød 
2 omg farve 23 brændt orange 

6 omg farve 32 laks 
10 omg farve 33 sienna 

2 omg farve 23 brændt orange 
4 omg farve 32 laks 
2 omg farve 34 rød 

14 omg farve 23 brændt orange 
2 omg farve 32 laks 

2 omg farve 34 rød 
4 omg farve 33 sienna.  
Begynd forfra på mønstret hvis arb skal være længere. 

 
 

Bluse 

Bærestykke: Slå 88 (92) 98 (98) m op med farve 33 på rundpind nr. 2½ (40 cm) og 

markér omg’s begyndelse. Strik 2 (2) 3 (3) cm rib (1 r, 1 vr). 

Skift til rundpind nr. 3 (40 cm) og farve 32. Sæt nu markører ind efter 14 (15) 16 

(16) m (bagstykke), 16 (16) 17 (17) m (ærme), 28 (30) 32 (32) m (forstykke), 16 

(16) 17 (17) m (ærme), de sidste 14 (15) 16 (16) m hører til bagstykket.  

 

På 1.omg tages ud til pufærmer således: 

Strik r over bagstykket, på ærmet strikkes *1 r, 1 r dr op* (gentag *-* til der mangler 

1 m), 1 r (= 31 (31) 33 (33) m på ærme), strik r over forstykket, på ærmet strikkes 

*1 r, 1 r dr op* (gentag *-* til der mangler 1 m), 1 r (= 31 (31) 33 (33) m på ærme), 

strik r til omgs beg (= 118 (122) 130 (130) m). 

 

Nu laves raglan: 

1.omg: strik r til 1 m før markør, 1 r dr op, 1 r, *1 r, 1 r dr op, strik r til 1 m før 

næste markør, 1 r dr op, 1 r* (gentag *-* i alt 3 gange), 1 r, 1 r dr op, strik r til omgs 

begyndelse. 

2.omg: Strik r. 

Gent disse 2 omg i alt 24 (26) 28 (30) gange (= 310 (332) 354 (370) m). Skift til den 

lange rundpind, når der er behov.  

 

Del op til krop og ærmer således: 

Strik r over bagstykkets 38 (41) 44 (46) m, sæt ærmets 79 (83) 89 (93) m på tråd, 

slå 8 (10) 10 (12) nye m op og strik r over forstykkets 76 (82) 88 (92) m, sæt det 

andet ærmes m på tråd, slå 8 (10) 10 (12) nye m op og strik omg færdig (= 168 

(184) 196 (208) m). 

Strik nu lige ned i r/glat til arb måler 17 (19) 24 (28) cm fra ærmegabet. 

Runding: Sæt markører ind efter 42 (46) 49 (52) m og 126 (138) 147 (156) m 

(sidesømme). 

Bagstykke: (Der strikkes frem og tilbage på rundpinden)  

Strik r til 4 m før første markør. Vend med db-m. Strik vr til 4 m før markøren i den 

modsatte side. Vend med db-m. *Strik r til 4 m før vending på forrige p, vend med 

db-m. Strik vr til 4 m før vending på forrige p, vend med db-m*. Gentag *-* til der er 

8 (8) 9 (10) vendinger i begge sider. Efter sidste vending strikkes r til sidemarkør (db-

m strikkes som én m). 

Strik rundingen magen til på forstykket. Efter sidste vending strikkes r til omgs beg. 



Skift til farve 33 og strik 1 omg r. Strik herefter 4 (4) 5 (5) cm rib (1 r, 1 vr). Luk af i 

rib. 

 

Ærmer: 

Brug rundpind nr. 3 (40 cm). Sæt farve 32 til nederst midt i ærmegabet. Tag 4 (5) 5 

(6) m op, strik r over ærmets 79 (83) 89 (93) m, tag 4 (5) 5 (6) m op (= 87 (93) 99 

(105) m). Strik 2 (3) 4 (4) cm r/glat. 

Skift til strømpepinde nr. 2½ og farve 33. På 1.omg tages jævnt ind til 48 (52) 58 

(64) m. 

Strik 2 (2) 3 (3) cm rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib. Strik det andet ærme magen til. 

 

Montering: Hæft ender og pres blusen under et fugtigt stykke. 

 

Nederdel 

Linning: Slå 160 (168) 176 (184) m op på rundpind nr. 3 med farve 33 og strik 4 (4) 

5 (5) cm rib (1 r, 1 vr). 

 

Skørt: Skift til rundpind nr. 3½ og fortsæt i glat med stribemønster således: 

Strik 1 omg med udt: *1 r, 1 r dr op, 7 r, 1 r dr op*, gentag *-* hele omg (= 200 

(210) 220 (230) m). 

Strik 1 omg ret. 

 

Strik nu zigzag-mønster således: 

1.omg: *1 r, 1 r dr op, 3 r, 3 r dr sm, 3 r, 1 r dr op*, gentag *-* hele omg. 

2.omg: ret. 

Strik disse 2 omg i alt 5 gange. 

 

Strik 1 omg med udt således: *1 r, 1 r dr op, 9 r, 1 r dr op*, gentag *-* hele omg (= 

240 (252) 264 (276) m). 

Strik 1 omg r.  

 

Strik nu zigzag-mønster således: 

1.omg: *1 r, 1 r dr op, 4 r, 3 r dr sm, 4 r, 1 r dr op*, gentag *-* hele omg. 

2.omg: ret.  

Strik disse 2 omg i alt 5 gange. 

 

Strik 1 omg med udt således: *1 r, 1 r dr op, 11 r, 1 r dr op*, gentag *-* hele omg 

(= 280 (294) 308 (322) m). 

Strik 1 omg r.  

  

Strik nu zigzag-mønster således: 

1.omg: *1 r, 1 r dr op, 5 r, 3 r dr sm, 5 r, 1 r dr op*, gentag *-* hele omg. 

2.omg: ret.  

Strik disse 2 omg i alt 5 gange. 

 

Strik 1 omg med udt således: *1 r, 1 r dr op, 13 r, 1 r dr op*, gentag *-* hele omg 

(= 320 (336) 352 (368) m). 

Strik 1 omg r.  

 

Strik nu zigzag-mønster således: 

1.omg: *1 r, 1 r dr op, 6 r, 3 r dr sm, 6 r, 1 r dr op*, gentag *-* hele omg. 

2.omg: ret.  

Strik disse 2 omg i alt 5 gange. 

 



Strik 1 omg med udt således: *1 r, 1 r dr op, 15 r, 1 r dr op*, gentag *-* hele omg 

(= 360 (378) 396 (414) m). 

Strik 1 omg r.  

 

Fortsæt således (med zigzag-mønster og udt) til skørtet måler 23 (25) 28 (32) cm 

(eller ønsket længde minus 2 cm) fra linningen.  

Skift til farve 33. Strik nu 6 p r frem og tilbage, begynd med r fra vr-siden (fortsæt 

med zigzag-mønster). Luk af i r fra vr-siden.  

 

Montering: Sy slidsen i nederdelens r-rillekant.  

Sæt elastik i linningen således: Sy elastik gennem ribben på linningens bagside. Sy 4 

omg med ca. 1 cm mellemrum. Luk hver omg med en knude. 

Pres nederdelen under et fugtigt stykke. 

 

Design: Sisse Chytræus 

 


