
Opskrift 2005-2   Pigekjole Marino Soft 
 
Størrelse: 6-12 mdr. (2)  4 (6)            år 
 
Mål 
Overvidde: 53  (56)  62 (66)          cm 
Hel længde: 44  (50)  43 (55)          cm 
 
Garn:  Cewec Marino Soft (100 % akryl, 100 g = 330 m) fra Cewec 
 
Garnforbrug: 2  (2)  2  (2)            ngl fv 26 
 
Pinde: Rundp nr. 4½, 60 cm 
 Strømpep nr. 4 og 4½ (til ærmer og halskant) 
 Hæklenål nr. 3 
 
Tilbehør: 2 knapper 
 
Strikkefasthed: 18 m i glatstrikning på p nr. 4½ = 10 cm. 
 
Krop op til ærmegab 
Slå 130 (142) 152 (162) m op på rundp nr. 4½ og strik rundt. Begynd med 2 cm rib (1 r, 1 vr). Skift derefter til 
glatstrikning. Sæt et mærke ved omg's begyndelse (= venstre side) og efter 65 (71) 76 (81) m (= højre side). 
Tag ind i hver side på hver side af mærkerne således: Strik til 3 m inden mærket ved omgs begyndelse, strik 
2 m dr r sm, 2 r, 2 m r sm. Strik til 3 m før mærket i den anden side og foretag indtagninger på samme måde. 
Fortsæt således med indtagninger på hver 6. (8) 8. (10.) omg til 94 (102)112 (118) m. Fortsæt lige op til arb 
måler 31 (35) 37 (39) cm. Luk til ærmegab i hver side for 4 (6) 6 (6) m, 2 (3) 3 (3) m på hver side af 
mærkerne.  
Arb er nu delt i forstykke og ryg. Lad arb hvile, mens ærmerne strikkes. 
 
Ærme 
Slå 32 (36) 40 (44) m op på strømpep nr. 4½ og strik rundt. Sæt et mærke ved omg’s begyndelse. Begynd 
med 2 cm rib (1 r, 1 vr). Skift til glatstrikning, strik 6 omg glat. Luk til ærmegab for 5 (6) 6 (7) m, 2 (3) 3 (3) m 
på hver side af mærket. 
Strik et ærme mere på samme måde. 
Bærestykke 
Sæt alle dele sammen på rundp nr. 4½, idet der først strikkes over forstykkets m, så m på højre ærme, 
ryggens m og endelig m på venstre ærme = 144 (150) 168 (180).  
 Her er omg's begyndelse, dvs. i venstre side på forstykket. Strik 10 (10) 12 (14) omg. Derefter strikkes 
indtagninger: 
Næste omg: *2 r sm, 4 (4) 5 (4) r*, gentag *-* omg rundt. 
Strik 2 (3) 3 (4) omg uden indtagninger.  
Næste omg: *2 r sm, 3 (3) 4 (3) r*, gentag *-* omg rundt. 
Strik 3 (3) 3 (4) omg uden indtagninger.  
Næste omg: *2 r sm, 2 (2) 3 (2) r *, gentag *-* omg rundt. 
NB! Herfra deles arb ved omg's begyndelse, og resten af bærestykket strikkes frem og tilbage på rundp 
eller strømpepinde, så der dannes en slids i venstre side på forstykket. 
Strik 3 (3) 3 (5) p frem og tilbage i glatstrikning uden indtagninger.  
Næste omg: *2 r sm, 1 (1) 2 (1) r*, gentag *-* omg rundt. 
Strik 3 (3) 3 (3) p frem og tilbage i glatstrikning uden indtagninger.  
Næste omg: *2 r sm, 0 (0) 1 (0) r*, gentag *-* omg rundt. Bør slettes helt for str 6-12 (2) og 6 år ( da 
maskeantallet bliver så lille,at ingen kan få hovedet igennem ( 30 m er mindre end starten på en ærmerib) 
Skift til strømpep nr. 4 og strik 5 p rib (1 r, 1 vr). Luk meget løst af i rib. 
 
Montering 
Hæft ender og sy åbningerne under ærmerne sammen. Hækl 1 rk fm langs begge sider af slidsen, idet der 
samtidig hækles 2 trenser af lm jævnt fordelt langs den forreste kant. Sy knapperne på den bagerste kant 
over for trenserne.                                        Design og opskrift: Cewec 


