Pige kjole
Der er brugt Senso bomuldsgarn fra hostrik.dk
50 gram løbelængde 162m
Rund pind nr. 3½ = mayflower kan også bruges.
Der er kun brugt 2 nøgler af 50 gram.
Str. 3 til 4 år

Slå 90 masker op på rundpind 3½
Strik 2 omgange ret
Lav en hul række: *slå om pinden, strik 2 m sammen*
Gentag fra * til * hele vejen rundt.
Strik derefter 1 omgang ret
Nu strikkes der
så 30 masker så 15 masker så 30 masker -

15 masker - tag 1 maske ud (ærme )
1 maske ud (forstykke)
1 maske ud ( ærme )
1 maske ud ( ryg )

Strik en omgang ret
Sæt en tråd/sikkerhedsnål i hver maske du har taget ud.
Næste omgang tager du en maske ud på hver side af de 4 markeringssteder.
Det gøres på hver 2. pind, i alt 10 gange.
Så laves en hulrække til.
Derefter strikkes der 3 omgange ret
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Nu lukkes der imellem de første 2 markeringssteder = første ærmehul, strik til det
næste markeringssted, luk så igen til den næste markeringssted = det andet ærme,
stik videre, når du når den første lukning, så slår du 12 masker op, strikker videre til
den anden lukning, så slå du 12 masker op igen, dermed har du lavet ærmet.
Nu strikkes der rundt på alle masker, jeg har valgt at lave en hul række på hver 12
pind, men det kan man jo selv bestemme.
Der tages 8 masker ud på hver 12 pind, det giver vidde i kjolen.
Der strikkes til ønsket længde.
Man kan jo lave alle de mønster man vil,
og man kan lade kjolen være uden bindebånd, men det er en utrolig dejlig kjole,
fordi den er så let, og dejlig at have på,
og der gik kun 2 nøgler af 50 gram til den.
Hvis du vil have en større model, så slår
du bare flere masker op i starten.
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