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ALMA NEDERDEL
Design: Britt Rexen



INFO

Størrelser   1år (2 år) 3år (4 år) 

Mål    Længde: 23(25)27(29)cm

Vejledende pind  Rundpind nr. 2,5 mm og 3 mm eller den p du skal bruge for at 
   opnå strikkefastheden.

Strikkefasthed  Glatstrik i Drops baby merino på pind 3: 24m = 10 cm

Materialer  150(200)250(300) gram Drops baby merion farve 1 ( yderste skørte).
   150(200)250(300) gram Drops baby merion farve 2 ( inderste skørte).

Forkortelser  r = ret
   p = pind
   m = maske(r)
   omg = omgang(e)
   udt = udtagning ved at saml lænken op og strik den drejet vr eller r
   mm = maskemakør
   2r sm = 2 ret sammen
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OPSKRIFT
Nederdel:

Slå 140 (150) 160 (170) m på rund p 2,5, 
med farve 1 og placere en mm ved 
omg start.
Strik rib (1r, 1vr) i 2(2,5) 3 (3,5)cm.
På næste omg laver hulder til snoren, dette 
gøres ved at strikke *12(13)14(15)r, 2 sm, 
slå om,* gentag fra *-* omg ud.
Fortsæt herefter med rib (1r,1vr) til arbejdet 
måler ca 4 (5)6 (7)cm.

Skift til p 3

1.omg: r over alle m.

2.omg: vr over alle m.

3.omg: r over alle m.

Inderste skørte

Skift til farve 2.

4.omg: * 2vr, 1 vr udt, 2vr, 1r* gentag  
  fra *-* omg ud.

5.omg:  På denne omg skal der laves  
  1 r udt på hver side af den r  
  m, dette gøres omg ud. 
  Du har nu 5vr og 3r m 
  efter hinanden.

6.omg:  På denne omg skal du strikke  
  den yderste vr m, r, i hver side  
  af vr feltet.
  Du har nu 3vr og 5r m 
  efter hinanden.

7.omg:  På denne omg skal der laves  
  1vr udt i hvert vr felt.
   Du har nu 4vr og 5r m 
  efter hinanden.

8-10.omg:  r over alle ret m, vr over alle  
  vrang m

11.omg:  På denne omg skal der laves  
  1 r udt, på hver side af hver r  
  felt, dette gøres omg ud. 
  Du har nu 4vr og 7r m 
  efter hinanden.

12-16.omg:  r over alle ret m, vr over alle  
  vrang m

17.omg:  På denne omg skal der laves  
  1 r udt, på hver side af hver r 
  feldt, dette gøres omg ud. 
  Du har nu 4vr og 9r m 
  efter hinanden.

18-24.omg:  r over alle ret m, vr over alle  
  vrang m

25.omg:  På denne omg skal der laves
  1 r udt, på hver side af hver r  
  feldt, dette gøres omg ud. 
  Du har nu 4vr og 11r m 
  efter hinanden.

Fortsæt nu med at strikke vr over alle vr m 
og r over alle r m (4vr og 11r) til arbejdet 
måler 23(25)27 (29)cm, eller den længde 
du ønsker.
På næste omg lukkes løst af (r over alle m).

Yderste skørte

I vrangmaskerne (2. omg) samles der nye 
masker op fra oven af, således at du ender 
med at have 140 (150) 160 (170) m.

Bemærk: du skal starte nøjagtig sammen 
sted på omg som på det inderste skørte for 
at få felterne til at ligge pænt 
over hinanden.
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1.omg: * 2vr, 1udt vr, 2vr, 1r*     
  gentag fra *-* omg ud.

2.omg:  På denne omg skal der   
  laves 1r udt  på hver side af  
  den r m, dette  
  gøres omg ud. 
  Du har nu 5vr og 3r m 
  efter hinanden.

3.omg:  På denne omg skal du 
  strikke den yderste vr m, r, i   
  hver side af vr feltet.
  Du har nu 3vr og 5r m 
  efter hinanden.

4.omg:  På denne omg skal der   
  laves 1vr udt i hvert vr felt.
  Du har nu 4vr og 5r m 
  efter hinanden.

5.omg:  Begynd på mønster 
  diagrammet

Bemærk: Der øges med 1 m på hver 
side af mønsterdiagrammet på omg 4,10 
og 18, gentag dette omg ud.  
Omg 18-27 i mønsterdiagrammet 
gentages til det yderste skørte er 3 cm 
korter end det inderste skørte.
Hvorefter der lukkes der løst af (r over 
alle m) på næste omg.

Snor

Strik en snor ved at benytte en strik-
kemølle eller slå 4m op p3 og strik r på 
retsiden og vr på vrangsiden til snoren 
har en pasendne længde. 

 r på ret-s.

 vr på ret-s.

 1r løst af, 2r sm, træk den løse   
 maske over.

 2r sm.

 1r løst af, 1r,  træk den løse maske  
 over.
 
 Slå om pind.

 Bobbel: tag 3m op i m ved at 
 strikke ret en gang forfra of en   
 gang bagfra i m, fortsæt til du 
 har 3m.
 Vend arbejdet strik vr i de 3m.
 Vend igen arbejdet og strik de 
 3m r hvorefter de 2 sidste m løftes  
 over den første m.  

OPSKRIFT
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Tak fordi du valgte at strikke en af mine opskrifter.

Opskriften er kun til privat brug. Jeg vil derfor sætte stor pris på at du ikke kopiere/
videresælger eller omfordeler, samtidig må salg af produkter lavet efter opskriften 
heller ikke finde sted.

Jeg vil meget gerne se din kreation, så har du lyst til at dele den med mig og andre 
på Instagram, må du meget gerne bruge følgende hashtags #almanederdel,
 #knitrexen og tagge mig @brexen på dine billeder.

Du er også meget velkommen til at følge mine strikkerier på Instagram @brexen
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