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91222 KJOLE & SJAL MED SNONINGER
GARNKVALITET Nova (100% Bomuld. Nøgle 50 g = 170 m)
GARNALTERNATIV Järbo 8/4, Skrållan, Gästrike 2 tr, Mini Bomull, Baby Pascal

STØRRELSER - KJOLE (XS)S(M)L(XL)2XL(3XL)
BRYSTVIDDE - KJOLE Ca. (78)84(90)98(106)114(122) cm
HELE LÆNGDEN - KJOLE Ca. (85)90(90)95(95) 100(100) cm 
GARNFORBRUG - KJOLE Ca. (500)550(550)600(600)650(650) g. (fv. 48001)
PIND - KJOLE Nr. 3

STØRRELSER - SJAL One size
GARNFORBRUG - SJAL Ca. 350 g (fv. 48001)
PIND - SJAL Nr. 3.5

TILLBEHØR 1 snoningspind
HÆKLENÅL Nr. 2.5
DESIGN OG TEKST Elin Kjems Nissen E-MAIL freelance.designer.elin@jarbo.se

STRIKKEFASTHED - KJOLE Ca. 26 m x 36 p på p nr 3 = 10 x 10 cm i glatstrik, passer fastheden ikke så skift til større eller mindre pind til det passer.
STRIKKEFASTHED - SJAL Ca. 24 m x 36 p på p nr. 3.5 = 10 x 10 cm i glatstrik, passer fastheden ikke så skift til større eller mindre pind til det 

passer.

STØRRELSES GUIDE Järbo Garn strikkeguide: Bevægelses vidden på trøjer kan varier fra mønster til mønster afhengilt af type og form.
 For at finde den rette størrelse må du først tage dine mål direkte på kroppen. Derefter bestemmer du selv hvor meget 

bevægelses vidde du vil have. 

TIPS & RÅD  * For at undgå spørgsmål: Er det en god ide at læse teksten igennem inden du begynder på dit arbejde.
 * Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge beskrivelsen.
 * Strik altid en prøve: Vi anbefaler du strikker en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikkefastheden passer.
 * Skift til nyt nøgle: Knyt aldrig to garner sammen. Tvind i stedet garnets ende op (ca 8 cm), tvind de to ender
   sammen og fortsæt med strikningen. Begynd det nye nøgle med at tage garnet indefra.
 * Diagram: Når der strikkes efter diagram, kan pinden der strikkes med fordel følges med lineal eller et stykke papir.

PERLESTRIK 1 vr, 1 v. På næste pind strikkes der r. over vr. og vr. over r.

SNONINGER over 6 m (sæt 3 m på en hjælpepind, foran eller bagved ved arb, se teksten i opskriften) strik de næste 3 m på p, derefter 
de 3 m på hjælpepinden. Dette gentages på hver 8 p. (På retsiden)

FORKLARINGER På vrangsiden strikkes der vr. over de 6 m til snoningen.

FORKORTELSER P= pind, m= maske, r= ret maske, vr= vrang maske, Arb= arbejdet, udt= udtagning, indt= indtagning, km= kantmaske, sm= samme.

FORKLARINGER OBS! Der er en kantmaske først og sidst på pinden, løft den første af og strik den sidste vrang på alle pinde.

KJOLE
BAGSTYKKET Slå  (195)203(211)219(227)235(243) m op på pind nr. 3. og strik (7)7(7)7(7)7(7)m (perlestrik, 1 vr, 1 r…. slut med 
 1 vr.) 6 m r, (1. Snoning) (25)27(29)31(33)35(37)m (perlestrik, 1 vr,1 r…. slut med 1 vr.), 6 m r, (2. Snoning 

(11)11(11)11(11)11(11)m (perlestrik, 1 vr, 1 r…. slut med 1 vr.), 6 m r, (3. Snoning) (25)27(29)31(33)35(37)m (perlestrik, 
1 vr, 1 r…. slut med 1 vr.), 6 m r, (4. Snoning) (11)11(11)11(11)11(11)m (perlestrik, 1 vr, 1 r…. slut med 1 vr.), 6 m r, 
(5. Snoning) (25)27(29)31(33)35(37)m (perlestrik, 1 vr, 1 r…. slut med 1 vr.), 6 m r, (6. Snoning) (11)11(11)11(11)11(11) m 
(perlestrik, 1 vr, 1 r…. slut med 1 vr.), 6 m r, (7. Snoning) (25)27(29)31(33)35(37)m (perlestrik, 1 vr, 1 r…. slut med 
1 vr.), 6 m r, (8. Snoning) (7)7(7)7(7)7(7)m (perlestrik, 1 vr, 1 r…. slut med 1 vr.)

 På 2. p. strikkes perlestrik mellem snoningerne, alle snonings masker strikkes vr.(vrangsiden)
 På 3.p forsættes med perlestrik, nu begynder snoningerne, ved snoning 1. og 2. sættes de 3 m foran arb. ved 3. og 4. 

snoning sættes de bag arbejdet, ved 5. og 6. snoning sættes de 3 m foran arb., ved 7. og 8. snoning sættes de bag 
arbejdet, denne fordeling fortsætter arb igennem. Samtidig med den (17.)18.(18.)19.(19.)20.(20.) snoning begynder 
indtagningerne. De 2 m lige før og lige efter en snoning strikkes sammen i alle felter. Disse indtagninger gentages ved 
den (19.-21.-23) 20.-22.-24.(20.-22.-24.)21.-23.-25.( 21.-23.-25.)22.-24.-26.(22.-24.-26.) snoning. Ved den(25.)26 
(26.)27.(27.)28.(28.) snoning mødes de første. (Snoning 2 og 3, 4 og 5, 6 og 7, i siderne er der 2 m tilbage). OBS! Når 
snoningerne mødes (3 m tilbage) strikkes der således løft 1 m af, strik 2 m sm, løft den løse over. Derefter strikkes denne 
1 m i perlestrik. Indtagningerne fortsætter i de andre felter, ved hver 2. snoning. Ikke før 1. og efter 8. snoning her 
strikkes lige op. Ved den (27.)28.(28.)29.(29.)30.(30.) snoninger begynder udtagninger: Der tages 1m ud på hver 4. p, 
I alt 13 gange. (før 1. snoning og efter 4. snoning, før 5. og efter 8. snoning.) Her stopper udtagningerne også i midten, 
hvor der nu strikkes lige op, til den (35.)36.(36.)37.(37.)38.(38.) snoning. Herefter fortsætter indtagningerne ved 
snoningerne (nu ved hver snoning = hver 8. pind) efter 1. snoning, før 2., efter 3., før 4., efter 5., før 6., efter 7. og før 8. 
snoning. Samtidig med den (35.)36.(36.)37.(37.)38.(38.) snoning, lukkes der af til ærmegab: Luk for 13 m (gælder alle str.), 
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i begge sider. Når de sidste snoninger mødes lukkes der for den midterste m (midt bag/for). Arbejdet deles og hver side 
strikkes færdig for sig. Fra halssiden (på hver 2. pind) lukkes der nu for yderligere for 1m ved at strikke 1 km, 2 sm, 
forsæt i perlestrik til snoningen. Dette gentages indtil der er 2m tilbage før snoningen. Fortsæt med stroppen (snoninger) 
til der (47.)48.(48.)49.(49.)50.(50.) snoninger. Stroppen slutter midt mellem 2 snoning lad arb. hvile. 

FORSTYKKET Strikkes magen til bagstykket. Når de 2 stykker er færdige strikkes de sammen, ved at lægge de 2 stykker sammen ret 
mod ret. Strik nu ret over alle m ved at strikke 1 m fra hver af de 2 pinde sammen og luk af.

MONTERING Hæft alle ender pres arb. let og sy sidesømmen sammen. Til slut hækles der en omg. fm. i hals og ærmekant. 

KJOLE OBS! Der er en kantmaske først og sidst på pinden, løft den første af og strik den sidste vrang på alle pinde.

ARBEJDSGANG Sjalets opslagskant er lig med nederkanten, senere på arbejdet tages der ind til skulder og til sidst strikker man frem og 
tilbage over kantsnoningen for at der ligger en snoning hele vejen rundt om nakken.

SJAL Slå 457 m op. På 1. pind strikkes således: 1 km,1 vr, 6 r, 11 m perle (1 vr, 1r…..1 vr), 6 r, 33 m perle (1 vr, 1r…..1 vr), 
6 r, 11 m perle (1 vr, 1r…..1 vr), 6r, 33 m perle (1 vr, 1r…..1 vr), 6 r, 11 m perle (1 vr, 1r…..1 vr), 6r, 33 m perle (1 vr, 
1r…..1 vr), 6 r, 11 m perle (1 vr, 1r…..1 vr), 6r, 71 m perle (1 vr, 1r…..1 vr), 6 r, 11 m perle (1 vr, 1r…..1 vr), 6r, 33 m 
perle (1 vr, 1r…..1 vr), 6 r, 11 m perle (1 vr, 1r…..1 vr), 6r, 33 m perle (1 vr, 1r…..1 vr), 6 r, 11 m perle (1 vr, 1r…..1 vr), 
6r, 33 m perle (1 vr, 1r…..1 vr), 6 r, 11 m perle (1 vr, 1r…..1 vr), 6r, 1 vr, 1 km.

 På 2. p. strikkes perlestrik mellem snoningerne, alle snonings masker strikkes vr.(vrangsiden)
 På 3.p forsættes med perlestrik, nu begynder snoningerne, på højre side sættes de 3 m foran arb. på venstre side sættes
 de bag arbejdet, denne fordeling fortsætter arb igennem. 3. gang der snoes begynder indtagningerne, de 2 m før og 

efter hver snoning strikkes sammen. Disse indtagninger gentages ved den 6., 9. og 12. snoning. 
 Ved den 15. snoning mødes de første snoninger, de 3 m strikkes således 1 m løst af, 2 m sm, træk den løse over. 
 De 2 snoninger fortsætter blot med 1 m mellemrum, som hele tiden strikkes vr.
 Ved den 18. snoning strikkes der 1 km, 1vr, *1sno., 1 vr, 1 sno., 2 m sm, 8 m perle, 3 m sm, 8 m perle, 2 m sm,* gentages 

3 gange på hver side af midterpartiet. Herefter tages der ind i midten hver gang der snoes = ( snoning 18, 19, och 20.)
 Ved den 21. snoning strikkes der således 1 km, 1vr, *1sno., 2 m sm, 3 m perle, 3 m sm, 3 m perle, 3 m sm, 3 m perle, 2 m 

sm* gentages 3 gange på hver side af midterpartiet.  Efter yderligere 8 p. (den 22. snoning) strikkes kun den første 
snoning (langs kanten), de 2 snoninger mod midten og den sidste langs kanten (i alt 4 snoninger). 1 km, 1 vr,1 sno., 
1vr, 2 m sm, 2 m sm, *3 m perle, 3 m sm*, gentag *-* og slut med 3m perle, 2 m sm, 2 m sm, 1 vr, 1 sno., mod midten. 
Perlestrik over midterpartiet. Den anden side strikkes magen til første side. På de følgende pinde fra retsiden tages der 
ind efter 1 sno, før 2. sno, efter 3.sno og før 4.sno.

 Ved den 23 sno., 1 km, 1 vr, 1 sno., 2 m sm, 2 m sm,*1 r, 1vr, 1 r, 3 m sm*, gentag *-* slut med 1 r, 1vr, 1 r, 2 m sm, 
1 r, 1 sno. Perlestrik over midten. Den anden side strikkes på samme måde.

 Ved den 24. sno. 1 km, 1 vr, 1 sno.*3 m sm, 1 r, 1vr, 1 r, *, gentag *-* slut med 3 m sm, 1 r, 1 sno. Perlestrik over 
midten. Den anden side strikkes på samme måde.

 Ved den 25. sno. 1 km, 1 vr,1 sno., 2 m sm, 3 m sm,*1 r, 1vr, 1 r, 3 m sm *, gentag *-* slut med 1 r, 1vr, 1 r, 2 m sm, 
1 r, 1 sno. Perlestrik over midten. Den anden side strikkes på samme måde.

 Ved den 26. sno. 1 km, 1 vr, 1 sno, *1 r, 3 m sm, 3 m sm, 3 m sm, 1 r*. Gentag *-* slut med 1 sno. Perlestrik over 
midten. 
Den anden side strikkes på samme måde. Herefter strikkes der nu frem og tilbage over kant snoningen således: *1 km, 
1 vr, sno, 1 r, 2 m sm, 1 løst af vend. 2 m sm, 1 r, 8 vr, vend*. Gentag *-*.( Husk at sno på hver 8. p.) indtil du er på 
midten, så strikker der over på den anden side, hvor der strikkes således: *1 km, 7 vr, 2 m sm 1 løst af, vend 1 r, sno, 1 
vr, 1 km.* gentag *-*.( Husk at sno på hver 8. p.) Fortsæt således til de 2 snoninger mødes på midten.

 Når de 2 stykker mødes lægges pinden ret mod ret, hvorefter man strikker 1 m fra hver p sammen og lukker af samtidigt. 
Hæft ender og pres arbejdet.

VASKEANVISNING Strikkede og hæklede modeller bør vaskes separat ved uldprogram, med vrangsiden ud og uden optisk hvidt. Undgå 
iblødsætning. Anvend ikke skyllemiddel. Træk forsigtigt modellen i facon mens den endnu er våd og lad den tørre liggende. 
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