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Denne vidunderlige og feminine sommerkjole er skabt ud fra drømmen om at gå en 
formiddagstur i de smalle og pittoreske gader i El Casco Antiguo, den historiske bydel i 
Palma de Mallorca, og nyde arkitekturen, inden man kaster sig ud i at opdage byens mange og 
mangfoldige markeder. 

PalomaDesign: Rikke Eliasen
 // Strikrik 

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

MÅL
Passer til brystvidde: 82 (90) 98 (106) 116 (126) 136 
(140) cm
Overvidde: 86 (94) 102 (110) 120 (130) 140 
(150) cm
Ærmelængde: 10 cm
Hel længde: 90-110 cm (skørtet slutter ca. 3 cm over 
knæet)

STRIKKEFASTHED
21 m og 28 p i glatstrik på pind 4,5 mm, med 2 tråde 
Merci = 10 x 10 cm
Strikkeprøven er målt efter vask.

Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde. 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
500 (550) 600 (650) 700 (750) 850 (950) g Merci 
i farve 1130 (Light Peach)

Rundpinde 3,5 og 4,5 mm, 80 cm

4 maskemarkører 
Strikkeelastik
Restegarn til italiensk opslagning
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Teknik
FORKORTELSER

m: maske(r)
p: pind(e)
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
slo: slå garnet om pinden.
dr: drejet

3-indt (centreret dobbeltindtagning) 
Tag 2 masker løst af som skulle de strikkes ret sammen, 
1 ret, træk de 2 løse masker sammen over den 
strikkede maske.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Italiensk aflukning
Bryd garnet med en længde der er ca. 3 gange 
omkredsen af ribben. Tråd en stoppenål på garnenden. 
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den skulle 
strikkes vr, træk tråden igennem. 
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud 
på forsiden. 
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på 
bagsiden. 
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret 
og tag m af pinden. 
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem. 
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes 
vr og tag m af pinden. 
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 (vrang) m tilbage på 
venstre pind. 
Afslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i den første aflukkede m, træk garnet igennem. 
8. Som punkt 6.
Alle masker er syet af. 
Hæft enden grundigt.

 

Arbejdsgang
Kjolens overdel strikkes nedefra og op. 

Herefter strikkes der masker op i taljen og kjolens 
skørt strikkes oppefra og ned. 

Hele kjolen strikkes rundt, på nær de få omgange hvor 
der strikkes både med 1 og 2 tråde Merci, her strikkes 
der frem og tilbage over hele arbejdet.
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Opskrift
ÆRMER
Slå 28 (31) 34 (37) 41 (44) 47 (50) masker op med 
restegarnet på rundpind 3,5 mm og strik 2 pinde ret, 
frem og tilbage.
Bryd restegarnet.

Sæt 1 tråd Merci til arbejdet og strik 1 pind vrang, vend 
ikke, men saml omgangen og fortsæt rundt. 

Strik 2 omgange vrang. 

Næste omg: *1 vr, stik højre p under den nederste 
tværlænke strikket med Merci 3 p nede i arbejdet 
(= 1. p med Merci), og strik den r*, gentag fra * til *, 
til der er 1 m tilbage, saml den sidste tværlænke op, og 
strik den ret sammen med sidste maske = 54 (60) 66 
(74) 80 (86) 92 (98) masker.

Strik 1 vr, indsæt en omgangsmarkør.

Strik 6 omgange rundt i rib (1 r, 1 vr).

Klip opslagstråden forsigtigt af.

Skift til pind 4,5 mm. 

Strik ret til ærmet måler ca. 10 cm. 

Næste omg: Strik ret, til der er 6 (6) 8 (8) 12 (12) 14 
(14) masker tilbage på omgangen, luk disse masker af.

Bryd garnet med en ende på ca. 20 cm.

Lad ærmet hvile.

Strik et ærme magen til. 

OVERDEL 
Med 2 tråde Merci slås 180 (196) 212 (232) 252 
(272) 296 (312) masker op på pind 4,5 mm med 
almindeligt krydsopslag. 
Sæt 1 omgangsmarkør (M1) = venstre side/ærmegab 
og saml omgangen.

Strik rundt i glatstrik til arbejdet måler 16 (16) 15 (15) 
14 (14) 14 (14) cm, SAMTIDIG på den sidste omgang 
indsættes maskemarkører således:
Strik 45 (49) 53 (58) 63 (68) 74 (78) masker, indsæt 
markør (M2) = midt for, strik 45 (49) 53 (58) 63 (68) 
74 (78) masker, indsæt markør (M3) = højre side/
ærmegab, strik omgangen ud.
Der strikkes nu frem og tilbage på hele arbejdet 
(1. pind er en retsidepind), således 
Tag omgangsmarkøren af. Omgangen bliver nu 
markeret af 1 omslag. Bemærk, at der arbejdes med 
3 garnnøgler samtidig, over de næste pinde.

1. pind (retsiden): Slip den ene tråd, slå om pinden 
og strik 1 r med 1 tråd, strik igen med 2 tråde frem til 
1 m før M2, slip den ene tråd og strik 2 ret (= 2 ”gen-
nemsigtige masker”) kun med 1 tråd, sæt 1 tråd fra det 
tredje garnnøgle til arbejdet, og strik med 2 tråde, til 
1 m før omslaget, slip den ene tråd, løft retmasken ret 
af, drej den og sæt den tilbage på venstre pind, strik 
masken drejet sammen med omslaget, vend arbejdet.

2. pind (vrangsiden): Slå om pinden og strik 1 vr med 
1 tråd, tag den hængende tråd op og strik vrang med 
2 tråde til de 2 gennemsigtige masker ved M2, slip den 
ene tråd og strik 2 vrang, tag den løse tråd op og strik 
vrang med 2 tråde, til 1 m før omslaget, slip den ene 
tråd, strik masken og omslaget vrang sammen, vend 
arbejdet.

Gentag 1. og 2. pind en gang mere. 
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5. pind (retsiden): Slå om pinden og strik 1 r med 
1 tråd, strik med 2 tråde til 3 m før M2, slip den ene 
tråd og strik 6 m med 1 tråd, tag den løse tråd og strik 
med 2 tråde til omslaget, slip den ene tråd, løft ret-
masken ret af, drej den og sæt den tilbage på venstre 
pind, strik masken drejet sammen med omslaget, vend 
arbejdet. 

6. pind: Slå om pinden og strik 1 vr med 1 tråd, strik 
vr med det antal tråde som maskerne viser til 1 m før 
omslaget, slip den ene tråd, strik masken og omslaget 
vrang sammen, vend arbejdet.

7. pind: Slå om pinden og strik 1 r med 1 tråd, strik 
med 2 tråde til 5 m før M2, slip den ene tråd og strik 
10 masker med 1 tråd, strik med 2 tråde til omslaget, 
slip den ene tråd, løft retmasken ret af, drej den og sæt 
den tilbage på venstre pind, strik masken drejet sam-
men med omslaget, vend arbejdet. 
 
8. pind: Som 6. pind.

9. pind: Slå om pinden og strik 8 (11) 14 (18) 21 (21) 
24 (24) m med 1 tråd, strik med 2 tråde til 7 m før M2, 
slip den ene tråd og strik 14 m med 1 tråd, strik igen 
med 2 tråde til 8 (11) 14 (18) 21 (21) 24 (24) m før 
M3, slip den ene tråd og strik med 1 tråd til 1 m før 
omslaget, løft retmasken ret af, drej den og sæt den 
tilbage på venstre pind, strik masken drejet sammen 
med omslaget, vend arbejdet.

10. pind: Som 6. pind.

11. pind: Slå om pinden og strik 14 (17) 20 (24) 27 
(27) 30 (30) m med 1 tråd, strik med 2 tråde til 11 m
før M2, slip den ene tråd og strik 22 m med 1 tråd, 
strik med 2 tråde til 14 (17) 20 (24) 27 (27) 30 (30) 
m før M3, slip den ene tråd og strik med 1 tråd til 1 m 
før omslaget, løft retmasken ret af, drej den og sæt den 
tilbage på venstre pind, strik masken drejet sammen 
med omslaget, vend arbejdet.

12. pind: Som 6. pind.

13. pind: Slå om pinden og strik 18 (21) 24 (28) 31 
(31) 34 (34) m med 1 tråd, strik med 2 tråde til 15 
m før M2, slip den ene tråd og strik 30 m med 1 tråd, 
strik med 2 tråde til 18 (21) 24 (28) 31 (31) 34 (34) m 
før M3, slip den ene tråd og strik med 1 tråd til 3 (3) 4 
(4) 6 (6) 7 (7) m før omslaget.

Der strikkes nu rundt igen. 

Herfra strikkes resten af kjolens overdel med 1 tråd, 
bryd de resterende tråde.

Næste omg: Luk 6 (6) 8 (8) 12 (12) 14 (14) m af 
(omslaget strikkes sammen med masken før og 
omslaget tæller ikke som en maske), strik ret til 3 (3) 
4 (4) 6 (6) 7 (7) m før M3, luk de næste 6 (6) 8 (8) 
12 (12) 14 (14) m af, strik ret til der er 1 m tilbage på 
omgangen, indsæt en ny omgangsmarkør.

BÆRESTYKKE  
Krop og ærmer samles på samme rundpind, således:
Flyt omgangsmarkøren til højre pind, *strik første 
maske på pinden (sidste maske på kroppen) ret 
sammen med den første maske på ærmet og marker 
denne maske med en åben markør eller en tråd, strik 
ærmemaskerne ret til der er 1 m tilbage på pinden, 
strik den sidste maske fra ærmet ret sammen med den 
første maske fra kroppen og marker denne maske, strik 
ret til 1 m før de aflukkede masker*, gentag fra *til*, 
strik ret til omgangsmarkøren, øvrige markører fjernes 
undervejs.
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Bærestykket er samlet og der er markeret 4 raglan-
masker = 260 (288) 308 (344) 360 (392) 420 (448) 
masker. 
Omgangen begynder mellem ryg og venstre ærme.

Strik 1 omgang ret, slut 1 m før omgangsmarkør og 
den første markerede maske.

Kun størrelse XS
1. omg: Strik ret omgangen ud.
2.-4. omg (indtagningsomgang): *Strik 3-indt, 
strik til 1 m før næste markerede m*, gentag fra * til *, 
omgangen ud, strik den sidste m ret*.
Gentag disse 4 omgange i alt 5 gange.
Strik 1.-3. omgang yderligere 2 gange.

Kun størrelse S
1. omg: Strik ret omgangen ud.
2.-5. omg (indtagningsomgang): *Strik 3-indt, 
strik til 1 m før næste markerede m*, gentag fra * til *, 
omgangen ud, strik den sidste m ret*.
Gentag disse 5 omgange i alt 4 gange.
Strik 1.-4. omgang yderligere 2 gange.

Kun størrelse M
1. omg: Strik ret omgangen ud.
2.-7. omg (indtagningsomgang): *Strik 3-indt, 
strik til 1 m før næste markerede m*, gentag fra *til*, 
omgangen ud, strik den sidste m ret*.
Gentag disse 7 omgange i alt 4 gange.

Kun størrelse L
1. omg: Strik ret omgangen ud.
2.-15. omg (indtagningsomgang): *Strik 3-indt, 
strik til 1 m før næste markerede m*, gentag fra *til*, 
omgangen ud, strik den sidste m ret*.
Gentag disse 15 omgange i alt 2 gange.

Størrelse XL og (2XL)
Indtagningsomgang: *Strik 3-indt, strik til 1 m før 
næste markerede m*, gentag fra *til*, omgangen ud, 
strik den sidste m ret*.
Gentag denne omgang i alt 30 (34) gange.  

Kun størrelse 3XL
1. omg: Strik ret omgangen ud.
2. - 6. omg (indtagningsomgang): *Strik 3-indt, 
strik til 1 m før næste markerede m*, gentag fra *til*, 
omgangen ud, strik den sidste m ret*.
Gentag disse 6 omgange i alt 6 gange.
Strik 1.- 5. omgang yderligere 1 gange.

Kun størrelse 4XL
1. omg: Strik ret omgangen ud.
2.-5. omg (indtagningsomgang): *Strik 3-indt, 
strik til 1 m før næste markerede m*, gentag fra *til*, 
omgangen ud, strik den sidste m ret*.
Gentag disse 5 omgange i alt 10 gange.

Alle størrelser
Der er nu strikket 26 (26) 28 (30) 30 (36) 46 (50) 
omgange i alt, hvoraf 19 (22) 24 (28) 30 (34) 37 (40) 
af dem er med raglanindtagninger = 108 (112) 116 
(120) 120 (120) 124 (128) masker. 

Hals 
Skift til pind 3,5 mm.  

Strik 6 omgange rib (1 r, 1 vr).
 
Luk af med italiensk aflukning. 

SKØRT 
Med rundpind 4,5 mm og 2 tråde Merci, strikkes der 
langs retsiden af overdelens opslagskant, 3 masker op 
for hver 2 masker på opslagskanten, således: 
*Strik 1 maske op i hver af de næste 2 masker på ops-
laget, strik 1 maske op i lænken mellem opslagskantens 
masker*, gentag fra * til * omgangen ud = 270 (294) 
318 (348) 378 (408) 444 (468) masker. 

Strik rundt i glatstrik, til kjolens skørt måler ca. 55-65 
cm, og slutter ca. 5 cm over knæet. 

Næste omg: Tag 10 (8) 6 (10) 1 (5) 2 (0) m ind, jævnt 
fordelt.

Skift til pind 3,5 mm. 

Rib
Næste omg: *Strik 11 m rib (1 r, 1 vr), 2 vr sm*, 
gentag fra * til * omgangen ud. 

Strik 6 omg rib som maskerne viser. 

Luk af med italiensk aflukning.

MONTERING
Sy hullerne under ærmerne.
På kjolens vrangside sys strikkeelastik i taljen langs 
overdelens opslagskant.
Vask kjolen ifølge anvisningerne på banderolen og lad 
den tørre fladt på et håndklæde. 
Det anbefales, at der sættes nåle i blusens sider og 
kanter, for at stabilisere og fastholde pasformen under 
tørring.


