
Ingrids kjole 
 
Størrelser: 36/38(40/42)44/46  
Garn: 400(400)500 gram 2-tråds Leine 
Merino  
Pinner: Stor rundpinne 3,5, evt. 
hjelpepinne. 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm ribbestrikk 
= 24 m x 32 p  
 
Overvidde: 92(100)108 cm 
Hoftevidde: 98(106)114 cm 
Midje: 80(88)96 cm 
Lengde: 88(90)92 cm 
 
Myk, varm kjole! Leine Merino kan du 
gjerne ha innerst mot kroppen, det er 
mykt og klør ikke. Fasongen er enkel, 
pynt med sjal og smykker. Hele kjolen 
er strikket i ribbestrikk, og 
flettemønsteret gir fasong til midje og 
halskant. 
 
Kjole: Legg opp 248(268)288 masker. 
Strikk 1 rett og 1 vrang 16(17)18 cm. 
 
Når du måler må du strekke arbeidet 
til korrekt bredde for din størrelse. 
Sjekk med strikkefastheten. Hvis ikke 
vil kjolen bli for kort. 
 
Felling i siden: Fell 2 masker i hver side hver 12. pinne 4 ganger. Fell 2 masker i hver 
side hver 8. pinne 4 ganger. Strikk videre til arbeidet måler 50(51)52 cm. 

 
Midje: Strikk flettemønster slik: 
1. omgang: Ta 1 rett og 1 vrang maske løs 
av og hold dem foran arbeidet. Strikk neste 
maske. Sett vrangmasken tilbake på pinnen 
og strikk den. Sett rettmasken tilbake på 
pinnen og strikk den. Strikk 1 vrang. Gjenta 
ut pinnen. 
2. – 6. omgang: Strikk ribbestrikk, 1 rett og 
1 vrang. 
7. omgang: Ta 1 rett og 1 vrang maske løs 
av og hold dem bak arbeidet. Strikk neste 
maske. Sett vrangmasken tilbake på pinnen 
og strikk den. Sett rettmasken tilbake på 
pinnen og strikk den. Strikk 1 vrang. Gjenta 
ut pinnen. 
8. – 15. omgang: Strikk ribbestrikk, 1 rett 



og 1 vrang. 
Gjenta og strikk til sammen 5 kryss. 
 
Fortsett å strikke ribbestrikk til arbeidet måler 67(68,5)70 cm. 
 
Legg opp 70(74)78 masker til erme på hver side. 
 

Bærestykke: Strikk 7(9)11 
omgangerribbestrikk. Fell 32 masker jevnt 
fordelt ved å strikke 3 masker sammen til 
1 16 ganger: Ta en maske løs av, strikk to 
sammen og tre den løse masken over. 
Strikk 7 omganger ribbestrikk. Gjenta 
felling til sammen 5 ganger med 7 
omganger mellom. 
 
Strikk 3(5)7 omganger etter 5. felling. 
Neste omgang feller du 32(48)64 masker 
jevnt fordelt. Strikk en omgang.  
 
Halskant: Strikk tre omganger med kryss 

på samme måte som i midjen. Strikk 1 omgang 1 rett og 1 vrang etter hver. Fell av. 
 
Fest alle tråder på innsiden. Gi kjolen en forsiktig vask før bruk, form den og la den 
tørke liggende. 
 
 


