
Leine baby – Annabels rosekjole 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 
 

 
 
Størrelser: 1(2)3-4 år 
Garn: 2-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 100(200)200 gram hvitt, rødt og grønt 
garn 
Pinner: Rundpinne nr. 3,5, maks. 60 cm til den minste 
størrelsen 
Tilbehør:  Tre små knapper 
 
Overvidde: 30(34)38 cm 
Skjørtevidde: 38(43)48 cm 
Lengde: 38(44)50 cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm rettstrikk = 20 m x 29 p
 
På gården Utistugu Leine gror rosene villig ved 
husveggen sommerstid, og Katja, huskatten, rusler 
omkring på tunet med selvfølgelig sjefsmine. Kjolen 
med roser og kattepoter er myk og varm som katten, 
vakker som rosen, og man blir fryktelig fin! Det 
flammefargete garnet gir liv til blomsterborden. 
 



Kjolen  
Legg opp 161(181)201 masker med grønt garn. 
 
Rosemønster (mønsterets maskeantall: 10) 
Strikk fram og tilbake, første pinne er på vrangen. Hver første og siste maske på pinnen strikkes 
rett. 
1.- 4. pinne : Strikk rett fram og tilbake med grønt. Første pinne er på vrangen. 
5. pinne  (vrangsiden): 4 rette, * strikk 3 rette og snurr tråden 3 ganger rundt pinnen for hver 
maske, 7 rette, gjenta fra * og avslutt med 4 rette. 
Gå over til hvitt garn 
6. pinne : 1 rett, * 3 rette, ta de tre lange maskene løs av med tråden bak, 3 rette, 1 maske løs av, 
gjenta fra * og avslutt med 1 rett. 
7. pinne : 1 rett, * 3 vrange, ta de tre lange maskene løs av med tråden foran, 3 vrange, 1 løs av, 
gjenta fra * og avslutt med 3 vrange og 1 rett. På vrangen tar du tråden foran arbeidet når du tar 
masker løs av. 
8. pinne : 4 rette, * ta de tre lange maskene løs av, 7 rette, gjenta fra * og avslutt med 4 rette. 
9. pinne : 1 rett, 3 vrange, * ta de tre lange maskene løs av, 7 vrange, gjenta fra * og avslutt med 3 
vrange og 1 rett. 
10. pinne : Strikk 2 rette, * strikk den 1. lange masken, 2 rette, strikk den 2. lange masken, 2 rette, 
strikk den 3. lange masken, 3 rette, gjenta fra * og avslutt med 2 rette. 
Gå over til rødt garn og strikk blomsterknopper: 
11. pinne : Ta 2 masker løs av, * strikk 1 rett, 1 kast, 1 rett i masken over den første lange masken, 
2 løs av, 1 rett, 1 kast og 1 rett i masken over den 2. lange masken, 2 løs av, strikk 1 rett, 1 kast og 
1 rett i masken over den 3. lange masken, 3 løs av, gjenta fra * og avslutt med 2 masker løs av. 
12. pinne : Ta alle hvite masker løs av. I hver røde blomst strikker du slik: 3 vrange, snu, 3 rette, 
snu, ta en maske løs av, strikk 2 sammen og tre den løse masken over. Dette er en 
tålmodighetsprøve, men fint blir det! 
 
Gå over til hvitt garn og strikk rundt. Strikk første og siste maske på pinnen sammen, og la denne 
masken være den første masken i hver pinne i kattepotemønsteret. Strikk 1 pinne rett før du 
begynner på kattepotene.  
 
Kattepoter (mønsterets maskeantall: 10) 

1. pinne : Strikk 1 rett, 1 kast, ta en maske løs 
av, strikk den neste og tre den løse masken 
over, 5 rette, * 2 sammen, 1 kast, 1 rett, 1 kast, 
ta en maske løs av, strikk den neste og tre den 
løse masken over, 5 rette, gjenta fra * og avslutt 
med 2 sammen og 1 kast. 
2., 4., 6., 8., 10. og 12. pinne : Strikk rett. 
3. pinne : Strikk 2 rette, 1 kast, ta en maske løs 
av, strikk 1 maske og tre den løse masken over, 
strikk 3 masker, * 2 sammen, 1 kast, 3 rette, 1 
kast, ta en maske løs av, strikk den neste og tre 
den løse masken over, 3 rette, gjenta fra * og 
avslutt med 2 sammen, 1 kast og 1 rett. 
5. pinne : Strikk 2 sammen, 1 kast, 7 rette, * 1 
kast, ta en maske løs av, strikk 2 sammen og tre 

den løse masken over, 1 kast, 7 rette, gjenta fra * og avslutt med 1 kast, ta en maske løs av, strikk 
den neste (som er første maske på neste pinne) og tre den løse masken over. 
7. pinne : Strikk 3 rette * 2 sammen, 1 kast, 1 rett, 1 kast, ta en maske løs av, strikk den neste og 
tre den løse masken over, 5 rette, gjenta fra * og avslutt med 2 rette. 
9. pinne : Strikk 2 rette, * 2 sammen, 1 kast, 3 rette, 1 kast, ta en maske løs av, strikk den neste og 
tre den løse masken over, 3 rette, gjenta fra * og avslutt med 1 rett. 
11. pinne : Strikk 4 rette, * 1 kast, ta en maske løs av, strikk 2 sammen og tre den løse masken 
over, 1 kast, 7 rette, gjenta fra * og avslutt med 3 rette. 
 



Fell 2 masker i hver side hver 12. pinne i mønsteret, til sammen 5(6)7 ganger. Strikk 
mønsterrapporten 1 gang til uten felling. Avslutt med en pinne rett slik: Fell 13(15)17 masker i hver 
side (under armen). Foran og bak feller du 12(14)16 masker jevnt fordelt. Da skal du ha 90(98)106 
masker igjen på pinnen, 45(49)53 foran og 45(49)53 bak. Kutt den hvite tråden. 
 
Strikk bærestykke fram og tilbake med åpning på venstre skulder. Begynn med grønt garn. Legg 
opp 18(21)24 masker. Strikk maskene i forstykket. Legg ut 35(41)47 masker over høyre erme og 
strikk maskene i bakstykket. Legg ut 18(21)24 masker til slutt. Det skal være til sammen 
161(181)201 masker. Strikk rosemønsteret på samme måte som nederst på kjolen. 
 
Gå over til hvitt garn. Strikk første pinne 
vrangt, og pass på å strikke første og siste 
maske på pinnen rett i alle vrangpinnene. 
Strikk deretter 2(4)6 pinner rettstrikk, og for 
alle størrelser feller du 40 masker jevnt fordelt 
på den første pinnen. Strikk kattepoter, men 
bare 7. – 12. pinne.  
 
Strikk 2(4)6 pinner rettstrikk. I første pinne 
feller du 30(38)46 masker jevnt fordelt. For 
størrelse 2 år: Fell 8 masker jevnt for delt i 3. 
pinne. For størrelse 3-4 år: Fell 8 masker 
jevnt fordel i 3. og 5. pinne.  
 
Gå over til grønt garn og strikk kant. 
- Strikk rett samtidig som du feller 8 masker 
jevnt fordelt. Snu og strikk rett tilbake.  
- Snu og strikk rett samtidig som du feller 8 masker jevnt fordelt. Snu og strikk rett tilbake. 
- Snu og strikk rett, fell 8 masker jevnt fordelt. Plukk opp masker langsmed knappekanten. Snu og 
fell av langs knappekanten og helt til knapphullskanten (alle maskene på pinnen). 
- Plukk opp masker langsmed knapphullskanten. Snu og strikk rett, samtidig som du lager 3 
knapphull jevnt fordelt ved å strikke 2 sammen og 1 kast. Strikk en pinne rett og fell av. 
 
Fest alle tråder og sett i knapper. 
 
Gi kjolen er forsiktig vask før bruk, da vil mønsteret folde seg ut og blomstre! Kjolen strekker seg litt 
i vask. Form den og la den tørke liggende. 
 

 
 
 
 
 

 

Katja er mest ute, men tar en tur inn i varmen av og til. 


