
 



Josefines lyserøde kjole: 
 

Materiale: 

Lyserødt garn, som kan passe til pinde nr. 3,5. 1 lyserød knap og 1 meter hvidt silkebånd. 

Forstykket: 

Slå 92 masker op på p nr. 2,5 og strik 5 p r. Skift til p nr. 3,5 og mønster således: 1. p: 1r, *2 r sm, 2 

r sm, 2 r sm, 1 r sl o, 1 r sl o, 1 r sl o, 1 r sl o, 1 r sl o, 1 r sl o, 2 r sm, 2 r sm, 2 r sm*, gentag fra * til 

* til den sidste m, 1 r. - 2. p: vr. 3. p: r. - 4. p: r. – Disse 4 p danner mønsteret. Gentag lige op til 

arbejdet måler 14 cm. Slut med  2. mønsterp. Luk til ærmegab for  5 m i beg og 3. og 4. mønsterp. 

Skift til p nr. 3 og ret, idet der på 1. pind tages jævnt ind således: 1 r, 3 r sammen 27 gange (28 m). 

Strik en hulrække på 7. pinden: 1 r, *2 r sm, sl o*, gentag fra * til * til den sidste m, 1 r. Strik lige 

op til ærmegabet måler 2 cm. Luk til hals for de midterste 8 m. Strik hver side færdig for sig. Luk af 

på hver 2. pind for først 2 og herefter 1 m i halsåbningen. Når skulderen måler 4 cm, lukkes alle m 

af. Strik den alden skulder magen til. 

Ryggen: 

Strikkes som forstykket 

indtil lige efter 

hulrækken. Strik 2 p ret 

og de arbejdet på midten. 

Strik hver siden færdig 

for sig. Strik lige op til 

ærmegabet måler 4 ca. 

Luk af. Strik den anden 

side magen til. 

Montering: 

Sy kjolen sammen ret 

mod ret i siderne og 

skuldrene. Hækl en række 

fastmasker langs 

åbningen i ryggen, slut af 

med en trense til 

knappen. Knappen syes i 

den anden side. Hækl en 

tungekant langs med 

halsen og langs den 

øverste del af ærmegabet. 

Træk 15 cm silkebånd 

gennem hulrækken på 

ryggen, og sy båndet fast 

i hver side. Det 

resterende stykke 

silkebånd deles midt over 

og sys til i hver sid ved 

ærmegabet. Træk båndet 

igennem hulrækken fra 

hver side, så båndene 

mødes midt for. 

 

 

 

 
 



 


