
TUVAS DANSEKJOLE



TUVAS DANSEKJOLE

Størrelse: 6 (12) 18 mnd (2) 4 år

Mål: 

Overvidde: ca 47 (51) 53 (56) 58 cm 

Hel lengde: ca 38 (41) 43 (45) 47 cm

Garn: Mandarin petit fra Sandnesgarn eller Pandora fra PT (100% bomull) 

Garnmengde: 

Farge 1 – 50 gram alle størrelser 

Farge 2 – 50 gram alle størrelser 

Farge 3 – 50 gram alle størrelser 

Farge 4 – 50 gram alle størrelser

Strikkefasthet: 

20 masker på pinne 4 = ca 10 cm 

27 masker på pinne 3 = ca 10 cm

Pinner: Liten rundpinne 3 og 4 og heklenål 3 

Tilbehør: Eventuelt 4 trykknapper til skuldrene. 

Stripemønster: 

Skjørtet på kjolen strikkes i striper på ca 3,5 cm med den rekkefølgen du selv ønsker. 

Nederste rille har tilpasset lengde så det skal kunne gå opp med stripene. Det er lurt å 

planlegge fargerekkefølgen før du starter slik at du får det som du vil ha det. 

Antall striper pr. størrelse før bærestykket (inkludert nederste rillekant og øverste 

ribbekant): 7 (7) 8 (8) 9 



SLIK GJØR DU: 

Legg opp 128 (140) 144 (148) 156 masker på pinne 4 og strikke riller frem og tilbake i 3,5 

(4,5) 3 (4) 2,5 cm. Herfra strikkes resten av kjolen i glattstrikk. Bytt farge og strikk striper 

rundt som forklart under "stripemønster". Se siden over. 

Når arbeidet måler ca 21 (22) 24 (25) 27 cm, eller når du føler det går opp med stripene, 

skift til pinne nummer 3 og neste stripefarge og strikk vrangbord 2 rett og 2 vrang 3,5 cm. 

Skift til neste mønsterfarge og strikk glattstrikk til arbeidet måler 28 (31) 33 (34) 36 cm eller 

ønsket lengde. 

Del arbeidet: 

Nå skal det deles inn i for- og bakstykke og felles til ermehull slik: Starten på omgangen er 

midten på bakstykket. Strikk 30 (33) 34 (35) 37 masker, fell 4 masker = ett ermehull. De 

neste 60 (66) 68 (70) 74 masker fra ermehullet strikkes rett = forstykket. Fell 4 masker = det 

andre ermehullet. Strikk de siste 30 (33) 34 (35) 37 masker på bakstykket. Klipp tråden. Nå 

har du delt inn kjolen i et forstykke og et bakstykke. Den siden hvor skjøten fra 

fargeskiftene er, blir nå bakstykket på kjolen. Forstykket og bakstykke strikkes nå ferdig 

hver for seg. 

Forstykket: 

Du kan velge om du vil la maskene til bakstykket stå på pinnen samtidig som du strikker 

forstykket, eller om du vil sette dem over på en hjelpetråd/pinne. 

Forstykket strikkes nå frem og tilbake i glattstrikk, rett på rettsiden og vrang på 

vrangsiden. Fell videre til ermehull på hver rett-omgang: (strikk 1 kantmaske, strikk 2 rett 

sammen. Strikk til du har 3 masker igjen på pinnen, strikk 2 vidd rett sammen, strikk 1 

kantmaske) 7 (8) 9 (8) 9 ganger = 14 (16) 18 (16) 18 masker felt til sammen = 46 (50) 50 (54) 

56 masker igjen på pinnen. SAMTIDIG når arbeidet måler ca 33 (35) 36 (38) 41 cm felles de 

midterste 12 (12) 12 (14) 14 maskene til hals = 17 (19) 19 (20) 21 masker på hvert forstykke. 

Strikk de to forstykkene ferdig hver for seg slik: 

Fell videre på halssiden annenhver omgang 2,2,2,1,1,1 = 8 (10) 10 (11) 12 masker igjen på 

pinnen. Strikk til arbeidet måler 38 (41) 43 (45) 48 cm. (Skal du ha trykknapper på toppen 

strikker du en cm lengre enn hel lengde) Fell av. 



Bakstykket: 

Strikk glattstrikk frem og tilbake og fell til ermehull som på forstykket. Strikk videre 

glattstrikk frem og tilbake uten felling. Strikk til arbeidet måler 38 (41) 43 (45) 48 cm. Skal 

du ha trykknapper på toppen strikker du en cm lengre enn hel lengde. Fell av.

Montering: 

Sy sammen splitten nederst på skjørtet. Sy sammen oppå skuldrene. Skal du ha 

trykknapper på skuldrene lar du dem være åpne. 

Hekle en omgang med fastmasker rundt ermehullene og halsen. Skal du ha trykknapper, 

hekler du rundt oppå skuldrene også, og sy i 2 trykknapper på hver skulder. Fest alle 

tråder.

Kjolen er nå ferdig til å leke i, danse i og bare være i 


