
        



SOMMER DESIGN
STROPPEKJOLE

DESIGNER: BENTE PRESTERUD 
RØVIK

LERKE 

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år (XXS) XS (S) M (L) XL

Mål: 
Overvidde: (49) 52 (55) 60 (67) 71 
(75) 78 (85) 91 cm
Vidde nede: (78) 85 (85) 91 (117) 117 
(117) 130 (130) 143 cm
Lengde: (52) 57 (62) 67 (93) 95 (97) 
99 (101) 103 cm

Fargeforslag:
Frg 1: 4845 Fresia
Frg 2: 5063 Lilla
Frg 3: 6014 Mørk turkis 
Frg 4: 7215 Turkis
Frg 5: 6662 Petrol
Frg 6: 7043 Jade
Frg 7: 4018 Rød
Frg 8: 3217 Korall
Frg 9: 4626 Rosa 
Evt Frg 10: 2215 Solgul 

Garnforbruk:
Frg 1: (50) 50 (50) 50 (50) 50 (50) 100 
(100) 100 g
Frg 2: (50) 50 (50) 50 (100) 100 (100) 
100 (150) 150 g
Frg 3: (50) 50 (50) 50 (100) 100 (100) 
100 (100) 150 g
Frg 4: (50) 50 (50) 50 (50) 100 (100) 
100 (100) 150 g
Frg 5: (50) 50 (50) 100 (100) 100 (100) 
100 (100) 150 g
Frg 6: (50) 50 (50) 50 (50) 50 (100) 
100 (100) 100 g 
Frg 7: (50) 50 (50) 100 (150) 200 (200) 
200 (250) 250 g
Frg 8: (50) 50 (50) 50 (100) 100 
(100)100 (150) 150 g
Frg 9: (50) 50 (50) 50 (100) 100 (100) 
100 (100) 150 g
Evt Frg 10: 50 g alle str

Tilbehør: 
Blandede gule/rosa treperler 
(Panduro, art nr. 786001)

Pinneforslag: 
Rundp nr. 3 og 3 ½ 

Strikkefasthet: 
22 m glattstr på p nr 3 ½ = 10 cm 

STROPPEKJOLE 
Rutekant nede på kjolen:
Legg opp med frg 1 på p nr 3 ½ (16) 
16 (16) 16 (30) 30 (30) 30 (30) 30 m. 
Strikk glattstrikk frem og tilbake med 1 
r kantm i hver side. Når arb måler (2) 
2 (2) 2 (3 ½) 3 ½ (3 ½) 3 ½ (3 ½) 3 ½ 
cm strikkes neste p slik: Strikk (5) 5 
(5) 5 (8) 8 (8) 8 (8) 8 m, sett de neste 
(6) 6 (6) 6 (14) 14 (14) 14 (14) 14 m 
på en tråd, legg samtidig opp (6) 6 (6) 
6 (14) 14 (14) 14 (14) 14 nye m, og 
strikk de siste 5) 5 (5) 5 (8) 8 (8) 8 (8) 
8 m på p. Fortsett med glattstrikk og 
1 rett kantm som før. Når arb måler 
(4 ½) 4 ½ (4 ½) 4 ½ (9 ½) 9 ½ (9 ½) 
9 ½ (9 ½) 9 ½ cm felles de midterste 
(6) 6 (6) 6 (14) 14 (14) 14 (14) 14 m 
på p. La hvile. Sett m fra tråden på p 
og strikk glattstrikk i frg 3 over disse 
m i (2 ½) 2 ½ (2 ½) 2 ½ (6) 6 (6) 6 (6) 
6 cm. Sett m inn over de felte og forts 
med glattstrikk og 1 kantm i hver side 
til arb måler (6 ½) 6 ½ (6 ½) 6 ½ (13) 
13 (13) 13 (13) 13 cm. 
Jentestørrelser: Bytt til frg som vist 
på tegning av farger for rutemønster, 
og fortsett å strikke tilsvarende ruter.
Damestørrelser: Bytt til frg vist på 
tegning av farger for rutemønster, og 
fortsett å strikke tilsvarende ruter, men 
annenhver rute strikkes slik (= mindre 
midtrute): Strikk glattstrikk frem og 
tilbake med 1 r kantm i hver side over 
de (-) - (-) - (30) 30 (30) 30 (30) 30 
m.. Når ruten måler (-) - (-) - (5) 5 (5) 
5 (5) 5 cm strikkes neste p slik: Strikk 
(-) - (-) - (12) 12 (12) 12 (12) 12 m, sett 
de neste (-) - (-) - (6) 6 (6) 6 (6) 6 m 
på en tråd, legg samtidig opp (-) - (-) 
- (6) 6 (6) 6 (6) 6 nye m, og strikk de 
siste (-) - (-) - (12) 12 (12) 12 (12) 12 
på p. Fortsett med glattstrikk og 1 rett 
kantm som før. Når arb måler (-) - (-) - 
(8) 8 (8) 8 (8) 8 cm felles de midterste 
(-) - (-) - (6) 6 (6) 6 (6) 6 m på p. La 
hvile. Sett m fra tråden på p og strikk 
glattstrikk i rutefrg som vist i mønster 
over disse m i (-) - (-) - (3) 3 (3) 3 (3) 
3 cm. Sett m inn over de felte og forts 
med glattstrikk og 1 kantm i hver side i 
bunnfrg til ruten måler (-) - (-) - (13) 13 
(13) 13 (13) 13 cm. 
Alle størrelser: Strikk til det er totalt 
(12) 13 (13) 14 (9) 9 (9) 10 (10) 11 
ruter, og kanten måler ca (78) 85 (85) 
91 (117) 117 (117) 130 (130) 143 cm. 
Mask sm oppleggs- og avfellingskant. 
Legg kanten flat (blir da dobbel) slik at 
en rute kommer midt på = midt foran. 
Sett et merke i hver side.
Smal kant helt nederst på kjolen:
Begynn ved et sidemerke og strikk 
opp med frg 5 på rundp nr 3 ½ langs 

nederkanten av rutekanten innenfor 
1 kantm (14) 14 (14) 14 (28) 28 (28) 
28 (28) 28 m under hver rute = totalt 
(168) 182 (182) 196 (252) 252 (252) 
280 (280) 308 m. Strikk rundt 4 omg r, 
1 omg vr (= brettekant - herfra måles 
arbeidet), 4 omg r, fell av. Brett kanten 
i brettekanten, og sy fast på vrangen.

Skjørt: 
Begynn ved et sidemerke og strikk 
opp med frg 7 på rundp nr 3 ½ langs 
overkanten av kvadratkanten innenfor 
1 kantm (14) 14 (14) 14 (28) 28 (28) 
28 (28) 28 m over hver rute = totalt 
(168) 182 (182) 196 (252) 252 (252) 
280 (280) 308 m, fordelt med (84) 
91 (91) 98 (126) 126 (126) 140 (140) 
154 m hver til for- og bakstykket. 
Sett et merke i 1. m på både for- og 
bakstykket. Strikk mønster rundt (start 
ved pilen for din størrelse - 1. merkem i 
siden er 1. m i mønsteret) - det strikkes 
strukturmønster oppover samtidig 
som fargene leses i diagrammene ved 
siden av. Samtidig, når arb måler (9) 10 
(10) 11 (24) 16 (20) 23 (18) 23 cm (fra 
brettekanten) felles 1 m på hver side av 
hver merkemaske. Fell slik hver (1,5.) 
1,5. (2.) 2. (1,5.) 2. (2.) 1,5. (2.) 1,5. cm 
i alt (15) 17 (15) 16 (26) 24 (22) 27 (23) 
27 ganger = (108) 114 (122) 132 (148) 
156 (164) 172 (188) 200 m, med (54) 
57 (61) 66 (74) 78 (82) 86 (94) 100 m 
hver til for- og bakstykket. Fell av når 
arb måler (35) 39 (43) 47 (69) 69 (69) 
69 (69) 69 cm.

Belte under bysten:
Legg opp (10) 10 (10) 10 (13) 13 (13) 
13 (13) 13 m med frg 1 på p nr 3 ½.
Strikk glattstrikk frem og tilbake med 1 
r kantm i hver side. Samtidig strikkes 
striper, med (4) 4 (4) 4 (5) 5 (5) 5 (5) 5 
cm hver av vekselvis frg 1, 2 og 5.
Strikk til beltet utstrukket er ca like langt 
som skjørtets omkrets øverst - avpass 
etter en hel stripe. Mask sm oppleggs- 
og avfellingskant, og sy kanten fast 
øverst på skjørtet, innenfor 1 kantm 
- sørg for at det kommer en hel rute/
stripe midt foran.

Bærestykke:
Strikk opp med frg 7 på rundp nr 3 ½ 
langs overkanten av belte innenfor 1 
kantm (108) 116 (124) 132 (148) 156 
(164) 172 (188) 200 m, med (54) 58 
(62) 66 (74) 78 (82) 86 (94) 100 m hver 
til for- og bakstykket. Strikk glattstrikk 
rundt.Når arb måler (39) 43 (47) 51 
(76) 77 (78) 78 (79) 80 cm felles (6) 6 
(6) 6 (8) 8 (8) 8 (8) 8 m til ermehull i 
hver side. Det er (48) 52 (56) 60 (66) 70 

(74) 78 (86) 92 m igjen hver til for- og 
bakstykket.

Bakstykke:
Fortsett fram og tilbake i glattstrikk, og 
fell for ermehull i hver side annen hver 
p: 3 m 2 ganger, 2 m 2 ganger, 1 m 
(1) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (3) 4 ganger = 
(26) 28 (34) 38 (44) 48 (52) 56 (60) 64 
m - slutt med en p fra vrangen. Bytt 
til frg 2. Strikk 4 p glattstr, 1 p vr (= 
brettekant), 4 p glattstr, fell av. Brett 
kanten i brettekanten, og sy fast på 
vrangen. Arb måler ca. (44) 48 (52) 56 
(81) 82 (83) 83 (85) 86 cm.

Forstykke:
Del arb i to, med (24) 26 (28) 30 (33) 
35 (37) 39 (43) 46 m til hver side, 
som strikkes ferdig for seg. Det felles 
nå samtidig både til ermehull og 
halsskjæring foran. 

Fell slik til ermehull: På hver 2. p: 2 
m 2 ganger, deretter 1 m på hver (6.) 
6. (7.) 7. (7.) 8. (8.) 9. (7.) 7. p i alt (3) 3 
(3) 3 (3) 3 (3) 3 (4) 5 ganger.
Fell samtidig slik til hals: 1 m på hver 
2. p: (13) 11 (13) 11 (8) 8 (6) 10 (7) 9 
ganger, og på hver p (4) 8 (8) 12 (18) 
20 (24) 22 (28) 28 ganger.
Etter alle fellinger er det ingen m igjen, 
og arb måler ca. (48) 52 (57) 61 (86) 
88 (89) 91 (92) 94 cm.

Venstre skulderstropp og kant 
langs halskjæring og ermehull:
Det begynnes ved skulderstropp bak, 
fortsettes med skulderstropp foran, 
deretter deles arb i to, og hver sin del 
blir til kant for henholdsvis hals- og 
ermehullsskjæring.
Legg opp (7) 7 (7) 7 (9) 9 (9) 9 (11) 11 
m med frg 2 på p nr 3 ½.
På 1. p (= vrangen) strikkes vr.bord 1 
vr, 1 r. Fortsett med r over r og vr over 
vr oppover. Når arb måler (8) 9 (10) 
11 (12) 13 (14) 16 (16) 17 cm settes 
et merke (= skulder, herfra måles 
arb videre). Fortsett til arb måler (2) 
3 (3) 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 cm. På neste 
p fra retten økes 1 m på hver side av 
midterste m (øk ved å løfte opp tråden 
mellom m, og strikke denne vridd) 
- dersom midterste m er r strikkes 
de økte m r, dersom midterste m er 
vr, strikkes de økte m vr. På neste p 
fra retten økes 1 m på hver side av 
midterste m igjen - dersom midterste 
m er r strikkes de økte m vr, dersom 
midterste m er vr, strikkes de økte 
m r. På neste p fra retten økes 1 m 
i midterste m, øk ved å strikke 2 m i 
samme m i vekselvis fremre og bakre 

maskeledd = (12) 12 (12) 12 (14) 14 
(14) 14 (14) 14 m. Del arb i to med (6) 
6 (6) 6 (7) 7 (7) 7 (8) 8 m til hver del, 
som strikkes ferdig for seg.

Høyre del: (= kant til halsskjæring). 
Strikk vr.bord som før til høyre del 
lett strukket er like lang som halsens 
skråskjæring foran.

Venstre del: (= kant til ermehull). 
Strikk vr.bord som før - men for hver 2. 
cm strikkes forkortede p slik fra retten: 
Strikk (4) 4 (4) 4 (6) 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 
m, snu, løft 1 m løs av p som om den 
skulle strikkes r, strikk ut p. Strikk slik 
til venstre del (målt langs den lengste 
siden) lett strukket passer til ermehullet 
(helt opp til brettekanten bak). Fell av. 
Sy kanten pent fast langs halsskjæring 
og ermehull, la kanten overlappe hals 
og ermehull noe, kanten skal ligge 
øverst. Sy deretter fast stroppen bak - 
kant i kant med ermehullskanten.

Høyre skulderstropp og kant langs 
halskjæring og ermehull: 
Strikkes som venstre, men de 
forkortede p strikkes fra vrangen. Når 
kanten monteres vil kantene overlappe 
midt foran, med høyre del bak venstre.

Broderier rutekant:
Broder knuter og kontursting som vist 
på broderitegningene - velg blant frg 1, 
2, 3, 4, 5 og 6, og kombiner dem på 
forskjellige måter.

Broderi på belte under bysten:
Broder en mindre ruter i kontursting 
på hver rute - velg blant frg 1, 2, 3, 
4, 5 og 6, og varier så det blir ulike 
kombinasjoner mellom rutefrg og 
broderifrg.

Perler:
Strø avlange perler i frg 9 jevnt fordelt 
utover bærestykket foran, og sy dem 
fast i forskjellige vinkler.
Dersom det ikke er strikket bobler i frg 
10 i mønsteret, sys fast perler som vist 
i diagrammet.



        


