Markno-dåbskjolen
Str. 3-6 mdr.

www.markno.dk
Materialer
3 bundter Go Green
1 rundpind nr. 3,5 + strømpepinde nr. 3,5.
Strikkefasthed
28 m x 36 p = 10 x 10 cm.
Nederdel
Slå 387 masker op og strik 8 pinde perlestrik (1r, 1 vr).
Herefter mønster - men de første 5 masker i hver side fortsættes i perlestrik.
Pind 9: 5 m perlestrik, 15 ret, *3 vrang, 1 snoning (strik 2. m på pinden drejet ret
bagom 1. m uden at tage den af pinden - og derefter 1. m på pinden ret og tag begge
masker af på en gang), 3 vrang, 1 snoning, 3 vrang, 1 snoning, 3 vrang*, #10 ret, 2 ret
sammen, 2 ret, slå om, 1 ret, slå om, 2 ret, 2 drejet ret sammen, 10 ret# - gentag
snoningsborten fra *til* - gentag hulmønsterborten fra #til# - fortsæt på samme måde,
til der er 20 masker tilbage på pinden - disse strikkes 15 ret, 5 m perlestrik.
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Pind 10: Strik alle masker som pinden viser enten ret eller vrang (omslaget strikkes
vrang) - husk at fortsætte kanterne i perlestrik.
Pind 11: 5 m perlestrik, 15 ret, *3 vrang, 1 snoning (strik 2. m på pinden drejet ret
bagom 1. m uden at tage den af pinden - og derefter 1. m på pinden ret og tag begge
masker af på en gang), 3 vrang, 1 snoning, 3 vrang, 1 snoning, 3 vrang*, #11 ret, 2 ret
sammen, slå om, 3 ret, slå om, 2 drejet ret sammen, 11 ret# - gentag snoningsborten
fra *til* - gentag hulmønsterborten fra #til# - fortsæt på samme måde, til der er 20
masker tilbage på pinden - disse strikkes 15 ret, 5 m perlestrik.
Pind 12: Strik alle masker som pinden viser enten ret eller vrang (omslaget strikkes
vrang) - husk at fortsætte kanterne i perlestrik.
Gentag pind 9-12 gennem hele nederdelen.
Der fortsættes lige op med alle snoningsborterne - og når arbejdet måler 9,5 cm tages
2 masker ind i hver side af alle hulmønsterborter (2 drejet ret sammen i starten - 2 ret
sammen i slutningen af borten) + der strikkes 2 ret sammen i det glatstrikkede stykke
FØR 1. snoningsbort og 2 drejet ret sammen i det glatstrikkede stykke EFTER sidste
snoningsbort. Dette gentages for hver 9,5 m, til der er 291 masker tilbage på pinden.
Fortsæt til hele arbejdet måler 68 cm – luk ikke af – men begynd på overdelen.
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Overdel
Nu skal du strikke wienerlæg på følgende måde:
Strik de 5 masker perlestrik i kanten, strik 4 ret, sæt de næste 5 masker på en
strømpepind, herefter de 4 første af snoningsborten på en anden strømpepind - læg
strømpepindene sammen og strik nu maskerne sammen gennem alle 3 lag - sidste
maske af den glat strikkede bort strikkes dog kun sammen med bageste maske fra
snoningsborten.
Gentag processen - blot modsat.
Strik 7 masker ret og fortsæt hen over hele nederdelen med at lave i alt 8 wienerlæg,
således at alle masker fra snoningsborterne bliver gemt i wienerlæg.
Slut af med at strikke 4 ret og 5 masker perlestrik.
OBS: Midterborten forsættes op gennem hele bærestykket!!!
Du har nu 147 masker på pinden.
Strik 1 pind vrang - på næste pind laves 1 knaphul i perlestrikkanten 2 masker inde i
starten af pinden.
Strik yderligere 3 pinde glat (med hulmøsterbort midt for.)
På næste pind strikkes 32 m, luk 11 m af, strik 61 m, luk 11 m af, strik 32 m.
Strik hver del færdig for sig.
Ryg
Luk til ærmegab for 2, 1, 1 m.
Fortsæt lige op - og lav yderligere 2 knaphuller med 16 pindes mellemrum.
Når bærestykket måler 13 cm, lukkes 10 m af til nakke - herefter lukkes for 1, 1 m =
16 masker tilbage.
Lad maskerne hvile og strik den anden rygdel magen til - blot modsat.
Forstykke
Luk til ærmegab for 2, 1, 1, 1 m.
Strik lige op til arbejdet måler 9,5-10 cm (slut med et helt hulmønster!)
Luk for 7 masker midt for.
Luk yderligere for 2, 2, 1, 1 m.
Slut forstykkerne i samme højde som ryggen.
Strik skuldrene sammen ret mod ret.
Halskant
Strik 71 masker op rundt i halsen.
Kanten består af 4 pinde perlestrik.
På 2. pind laves et knaphul 2 masker inde i starten af pinden.
Luk løst af i rib.
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Ærmer
Slå 39 masker op på strømpepinde.
Strik 1 pind perlestrik henover alle strømpepinde – herefter fortsættes rundt i 7
omgange perlestrik.
Skift til glatstrikning med en snoningsbort midt på ærmet, idet du på første omg.
tager 1 m ud ved omgangens start, således:
Saml en løkke op og strik den drejet ret (udtagningen), 15 ret, 3 vrang, 1 snoning, 3
vrang, 16 ret.
Fortsæt glatstrikning med snoningsbort hele ærmet igennem - men husk, at hver
anden omgang strikkes ret over alle masker, undtagen de 2 x 3 vrangmasker!
Tag 2 masker ud på hver side af omgangsstart på hver 5 omgang, indtil du har 56
masker på omgangen.
Fortsæt lige op til ærmet måler 15 cm.
Nu lukkes for 4 masker på hver side af omgangsstart.
Luk yderligere for 2, 2, 1, 1 m i hver side.
Herefter lukkes for 1 m hver side på hver 4. pind, til der er 28 masker tilbage.
Til slut lukkes for 1, 2, 2 masker i hver side.
Nu har du 18 masker tilbage - disse lukkes løst af.
Strik et ærme magen til.
Sy ærmerne i, hæft ender og skyl dåbskjolen op.
Læg den til tørre på nogle håndklæder og rul små håndklæder sammen og put dem
ind i ærmerne.
Håber du har nydt at strikke denne dåbskjole
– og er klar til nye projekter fra Markno Design!:-)
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