Økologisk Pigetunika
Str. 4 år

Overvidde:
Sidelængde:
Ærmelængde:
Længde midt for:

64 cm
28 cm
26 cm
45 cm

Materialevalg:
Semilla Fino – økologisk uld eller Alba – økologisk bomuld
Strikkefasthed:
26 m x 32 p = 10 x 10 cm på pind 3 ½
Materialeforbrug:
4 nøgler i hver sin farve i Semilla (i Alba bruges 2 ekstra ngl.)
OBS: Strik hele arbejdet i striber af varierende breder – 2, 3, 4, 5, eller 6 pinde ad
gangen – byt gerne om på rækkefølgen undervejs!

Opskrift
Kroppen:
Slå 250 m op på rundpind nr. 3 – og strik 6 omg. perlestrik (1 r + 1 vr).
OBS: På hver 4. omg.. laves en dobbeltindtagning (tag 2 m ret løst af, strik 1 ret, løft
de løse m over) midt for + midt bag.
FØRSTE INDTAGNING LIGGER I PERLESTRIKKANTEN!
Sidste indtagning slutter ved ærmegabet – der skal være 23 indt. i alt!
Skift til rundpind nr. 3½ og strik glat, indtil arbejdet måler 28 cm i siden.
Del arbejdet i to – og luk 5 m af i hver side på både ryg og forstykke.
Lad maskerne hvile og begynd på ærmerne.
Ærmer:
Slå 48 m op på strømpepinde nr. 3 – og strik 6 omg. perlestrik (1 r + 1 vr).
Skift til strømpepinde nr. 3½ + glat - og tag 1 maske ud i beg og slut af omg. på hver
6. omgang, indtil der er 62 m på pindene.
Strik videre med disse masker, indtil arb. måler 26 cm.
Luk nu 5 m på hver side af omgangens begyndelse.
Lad maskerne hvile og strik 2. ærme magen til.
© Marianne Knorborg, 2010

Bærestykket:
Saml alle 242 masker på en rundpind nr. 3½ – og strik 1 omg. r.
Sæt mærke ved de fire raglansteder og strik nu hver anden omg. på denne måde:
*1 r, 2 r sm, ret til 3 m før markeringen, 2 dr r sm, 1 r*.
Strik fra *til* omg. ud.
De øvrige omgange fortsættes i ene ret.
Strik til der er lavet 16 raglanindtagninger – og sæt de midterste 1/3 af forstykkets
masker på en nål.
Der fortsættes nu frem og tilbage på rundpinden, idet der lukkes for yderligere 2 m,
2 m, 1 m, 1 m i halssiden. SAMTIDIGT med fortsættes raglanindtagningerne alle 4
steder.
Sæt de resterende masker + maskerne fra nålen over på pind 3.
Strik 1 omg. ret, idet der strikkes masker op over de aflukkede halskanter i hver side
= 85 m i alt. Strik 6 omg. perlestrik (1 r + 1 vr.)
Luk løst af – og hæft ender. (De to små sprækker under armene syes usynligt sammen
med maskesting!)
Til slut hækles 1 omg. musetakker langs alle kanter!
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