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En sød og sjov dåbskjole og dåbssweater med rig mulighed for at 
freestyle på designet. Designet er inspireret af min datters perleplader 
og er en variation over striber. Helt simpelt, og så stærkt. Strik en 
klassisk version eller gå amok med farverne. 
 
 
Du kan skrue op og ned for udtrykket. Lav striber i alle farver, eller begræns 
dig til dine 5 yndlings. Arbejd med toner og nuancer der ligger tæt på 
hinanden, eller giv den fuld gas med kontrastfarver. Bundfarven er hvid 
som på klassiske dåbskjoler, og ønsker du en mere klassisk kjole eller 
sweater, så strik striber i forskellige hvide nuancer og kvaliteter. Strik efter 
rytme, fx striber på 4 eller 6 omgange eller strik helt uden rytme og nyd 
friheden.  

 
Hvis du vil strikke ærmerne ens (det er ikke et must, begge dele er flot), så 
strik dem evt. på samme tid, så er det nemmere at gentage stribe forløbet 
og du løber ikke tør for garn (-rester) lige pludselig.  

 
 
Kjolen og sweateren er strikket nedefra og op, med kanter i 
retstrik. Hvis du ønsker mere eller mindre længde, så strikker du 
bare “skørtet” eller for/bagstykke kortere eller længere.  
 
Hvis du har mod på mere, så kan du brodere navnet den der skal 
døbes på kjolen eller sweateren. Helt traditionelt og meget 
smukt. Lav for eksempel en bestemt stribe ekstra bred eller 
broder i bunden. Det er nemt at finde fine mønstre til bogstaver 
på fx pinterest. Brug maskesting eller klassisk broderi teknik. 
Måske går strikken i arv og der kommer flere navne på, hvem 
ved.  
 
Det er meningen, at det skal være sjovt, husk det.  
 
Lærke Bagger 
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Dåbskjole med vidde 
 
Garn: Garn der har en strikkefasthed på mellem 24 - 26 m på pind 3,5. Fx Extrafine Merino 150 fra Hjertegarn 
til den hvide bundfarve. Og en masse forskellige rester der passer på samme fasthed. 
Str.: 6 mdr. (12 mdr.) 2 år (4 år) 6 år  
Modellens brystvidde: ca. 54 (58) 64 (69) 75 cm hele vejen rundt om brystet 
Hel længde: ca. 34 (40) 48 (54) 60 cm fra skulder til bund.  
Garnforbrug: Garnforbruget er umuligt at estimere, eftersom der skal bruges rester og freestyles i striber. 
Hav is i maven og helgarder dig. Køb hellere for meget hvidt garn end for lidt. Men som minimum skal du 
bruge omkring 100 gr hvid bundfarve.  
Strikkepinde: Rundp 3,5 mm 60 cm, strømpep 3,5 mm (til ærmer, hvis du ikke strikker magic loop), rundp 3 
mm 60 cm, strømpep 3 mm (til ærmerib, hvis du ikke strikker magic loop), evt hæklenål 3 mm (til montering).  
Strikkefasthed: Ca. 24- 25 m og 33-34 p i glat på p 3,5 mm = 10 x 10 cm 
OBS: Kan du ikke ramme fastheden, så prøv med en tykkere eller en tyndere pind.  
 
Forkortelser:  
Glatstrik: ret på retsiden og vrang på vrangsiden. 
Indt-h (indtagning der hælder mod højre): 2 r sm 
Indt-v (indtagning der hælder mod venstre): 1 r løs af, strik 1 r, træk den løse m over den strikkede. 
1 udt: tag lænken op før næste m (forfra med venstre p) og strik den dr ret. 
 

 

Skørtet:  
Slå 268 (288) 320 (344) 372 m op på rundp 3, saml til omg, og sæt markør i omg’s begyndelse, som er skørtet 
og kjolens ene side. Strik retstrik rundt (skiftevis en omg vr og en omg r), start med en omgang vr. På første 
omg: Strik 134 (144) 160 (172) 186 m hen, sæt markør i = kjolens anden side. Strik i alt 5 (5) 7 (9) 9 omg 
retstrik. Skift til rundp 3,5 og glatstrik og freestyle strik som du har lyst til. Strik til skørtet har en længde på 
ca. 20 (26) 32 (38) 44 cm (eller ønsket længde). Næste omg: Strik 2 m ret sammen omg ud, så maskeantallet 
bliver halveret til 134 (144) 160 (172) 186 m. Næste omg: start med en omg vr og strik retstrik i alt 5 (5) 7 (9) 
9 omg - ligesom ved skørtets kant (1 omg vr, 1 omg r). Næste omg: strik glatstrik igen og luk 3 (3) 4 (5) 5 m 
på hver side af markørerne af til ærmegab. I alt 122 (132) 144 (152) 166 m på omg. Læg skørtet til side og lad 
hvile på pindene.  
 

Ærmer: 
Slå 38 (40) 42 (44) 46 m op på strømpep 3 (eller rundp og lav magic loop). Sæt markør ved omg´s 
begyndelse. Saml til omg, og strik 13 (13) 15 (17) 17 omg retstrik. Start med en omg vr. Skift til strømpep 3,5 
(eller rundp og lav magic loop) og strik glatstrik, ved at freestyle dit design ligesom på skørtet. Strik til ærmet 
måler 1,5 cm fra den retstrikkede kant. Tag på næste omg 1 m ud på hver side af omg´s begyndelse sådan: 2 
r, 1 udtag, strik r til de sidste 2 m, så 1 udtag, 2 r. Gent disse udtag for hver 1,5 cm i alt 8 (10) 10 (12) 12 gange 
= i alt 54 (60) 62 (68) 70 m på omg. Strik til ærme måler ca. 18 (20) 22 (24) 26 (eller ønsket længde). Luk af 
til ærmegab, 3 (3) 4 (5) 5 m på hver side af markørerne. I alt 48 (54) 54 (58) 60 m på omg. Læg til side for at 
hvile og strik et ærme magen til.  
 



Tro, Dåb & Kærlighed 
Dåbskjole og dåbssweater                        Design: Lærke Bagger 

  

 

3 
 

 
 
Bærestykke: 
Sæt alle dele på rundp 3,5, idet ærmerne sættes ind over ærmegabene på for-/bagstykke. Sæt markør 
mellem højre ærme og bagstykket – det er ærmet, der er til højre for dig, når bagsiden af strikketøjet ligger 
opad, fladt på bordet foran dig = omg’s begyndelse. Start her, og fortsæt med at freestyle dit design. Strik 1 
omg glat, og sæt markør i hver overgang mellem delene til bærestykket = 4 markører. Tag ind til raglan på 
næste omg sådan: * strik 1 r, 1 indt-h, strik glat hen til 3 m før markør, 1 indt-v, 1 r * – nu er du ved markør, 
den løftes bare fra venstre over på højre p, gentag fra * til * omg ud og på hver 2. omg efterfølgende. 
Fortsæt raglan indt, til der er 43 (46) 48 (50) 51 m på forsiden af bærestykket. Pas det ind, så næste omg, 
du skal strikke, er en omg uden raglanindtag. Næste omg: Luk de midterste 11 (12) 14 (16) 17 m af til hals, og 
strik omg ud. Bryd garnet. Flyt alle m fra den ene p over på den anden p uden at strikke dem, så du kan 
begynde at strikke halsudskæring fra venstre side af strikketøjets hals og retsiden – det er den side, der er til 
venstre for dig, når du har dit strikketøj liggende med forsiden op ad fladt på bordet foran dig. Nu skal du til 
at strikke glat frem og tilbage. 
 
Du skal nu lukke af til hals, samtidig med at du fortsætter raglanindtag – fortsæt, hvor du slap i dit freestyle 
design. Luk af til hals ved at lukke for 2 m i beg af de næste 2 pinde på følgende måde: Luk 2 m i beg af p, 
strik r omg ud, luk 2 m i beg af næste p, og strik vr omg ud. På samme måde lukkes der nu for 1 m i beg af de 
næste 6 pinde. Med andre ord: Luk for 2,1,1,1 i beg af hver p. Fortsæt med glatstrik frem og tilbage og 
raglanindtag på retsiden, til der er 2 m tilbage før markørerne i hver side af forstykket. Luk de resterende m 
af fra forsiden. 
  

Montering og halskant: 
Sy eller hækl ærmegab sammen fra vr-siden og hæft alle ender eller bind knuder. Fra retsiden midt i nakken 
(midt bag) med rundp 3, strik 9 m op for hver 10 m/rk rundt i halsen i r (dvs. at du springer hver 10. m eller rk 
over). Strik skiftevis en omg vr og en omg r, start med en omg vr. Strik 5 omg. På 6. omg (en omg med ret, 
luk alle m af jævnt i r). Pres skørtets kant en smule, enten med en damper, et strygejern eller under nogle 
bøger.  
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Dåbssweater  
 
Garn: Garn der har en strikkefasthed på mellem 24 - 26 m på 
pind 3,5. Fx Extrafine Merino 150 fra Hjertegarn til 
bundfarven. Og en masse forskellige rester der passer på 
samme fasthed. 
Str.: 6 mdr. (12 mdr.) 2 år (4 år) 6 år  
Modellens brystvidde: ca. 54 (58) 64 (69) 75 cm hele vejen 
rundt om brystet 
Hel længde: ca. 25 (30) 34 (38) 40 cm fra skulder til bund.  
Garnforbrug: Garnforbruget er umuligt at estimere, 
eftersom der skal bruges rester og freestyles i striber. Hav is 
i maven og helgarder dig. Køb hellere for meget hvidt end for lidt. Men som 
minimum skal du bruge omkring 100 gr hvid bundfarve.  
Strikkepinde: Rundp 3,5 mm 60 cm, strømpep 3,5 mm (til ærmer, hvis du ikke 
strikker magic loop), rundp 3 mm 60 cm, strømpep 3 mm (til ærmerib, hvis du 
ikke strikker magic loop), evt. hæklenål 3 mm (til montering).  
Strikkefasthed: Ca. 24- 25 m og 33-34 p i glat på p 3,5 mm = 10 x 10 cm 
OBS: Kan du ikke ramme fastheden, så prøv med en tykkere eller en tyndere 
pind.  
 

 

For + Bagstykke: 
Slå 134 (144) 160 (172) 186 m op på rundp 3, saml til omg, og sæt markør i omg’s begyndelse, som er 
sweaterens ene side. Strik retstrik rundt (skiftevis en omg vr og en omg r), start med en omgang vr. På første 
omg: strik 67 (72) 80 (86) 93 hen, sæt markør i = sweaterens anden side. Strik i alt 13 (13) 15 (17) 17 omg 
retstrik. Skift til rundp 3,5 og glatstrik og freestyle strik som du har lyst til. Strik til sweateren har en længde 
på ca. 16 (18) 20 (22) 26 cm (eller ønsket længde). Næste omg: strik glatstrik igen og luk 3 (3) 4 (5) 5 m på 
hver side af markørerne af til ærmegab. I alt 122 (132) 144 (152) 166 m på omg. Læg for/bagstykke til side og 
lad hvile på pindene.  
  

Ærmer: 
Slå 38 (40) 42 (44) 46 m op på strømpep 3 (eller rundp og lav magic loop). Sæt markør ved omg´s 
begyndelse. Saml til omg, og strik 13 (13) 15 (17) 17 omg retstrik ligesom på for/bagstykke. Start med en omg 
vr. Skift til strømpep 3,5 (eller rundp og lav magic loop) og strik glatstrik, ved at freestyle dit design ligesom 
på for/bagstykke. Strik til ærmet måler 1,5 cm fra den retstrikkede kant. Tag på næste omg 1 m ud på hver 
side af omg´s begyndelse sådan: 2 r, 1 udtag, strik r til de sidste 2 m, så 1 udtag, 2 r. Gent disse udtag for hver 
1,5 cm i alt 8 (10) 10 (12) 12 gange = i alt 54 (60) 62 (68) 70 m på omg. Strik til ærme måler ca. 18 (20) 22 (24) 
26 (eller ønsket længde). Luk af til ærmegab, 3 (3) 4 (5) 5 m på hver side af markørerne. I alt 48 (54) 54 (58) 
60 m på omg. Læg til side for at hvile og strik et ærme magen til.  
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Bærestykke: 
Sæt alle dele på rundp 3,5, idet ærmerne sættes ind over ærmegabene på for-/bagstykke. Sæt markør 
mellem højre ærme og bagstykket – det er ærmet, der er til højre for dig, når bagsiden af strikketøjet ligger 
opad, fladt på bordet foran dig = omg’s begyndelse. Start her, og fortsæt med at freestyle dit design. Strik 1 
omg glat, og sæt markør i hver overgang mellem delene til bærestykket = 4 markører. Tag ind til raglan på 
næste omg sådan: * strik 1 r, 1 indt-h, strik glat hen til 3 m før markør, 1 indt-v, 1 r * – nu er du ved markør, 
den løftes bare fra venstre over på højre p, gentag fra * til * omg ud og på hver 2. omg efterfølgende. 
Fortsæt raglanindtag, til der er 43 (46) 48 (50) 51 m på forsiden af bærestykket. Pas det ind, så næste omg, 
du skal strikke, er en omg uden raglanindtag. Næste omg: Luk de midterste 11 (12) 14 (16) 17 m af til hals, og 
strik omg ud. Bryd garnet. Flyt alle m fra den ene p over på den anden p uden at strikke dem, så du kan 
begynde at strikke halsudskæring fra venstre side af strikketøjets hals og retsiden – det er den side, der er til 
venstre for dig, når du har dit strikketøj liggende med forsiden op ad fladt på bordet foran dig. Nu skal du til 
at strikke glat frem og tilbage. 
Du skal nu lukke af til hals, samtidig med at du fortsætter raglanindtag – fortsæt, hvor du slap i dit freestyle 
design.  
Luk af til hals ved at lukke for 2 m i beg af de næste 2 pinde på følgende måde: Luk 2 m i beg af p, strik r omg 
ud, luk 2 m i beg af næste p, og strik vr omg ud. På samme måde lukkes der nu for 1 m i beg af de næste 6 
pinde. Med andre ord: Luk for 2,1,1,1 i beg af hver p. Fortsæt med glatstrik frem og tilbage og raglanindtag 
på retsiden, til der er 2 m tilbage før markørerne i hver side af forstykket. Luk de resterende m af fra forsiden. 
  

Montering og halskant: 
Sy eller hækl ærmegab sammen fra vr-siden og hæft alle ender eller bind knuder. Fra retsiden midt i nakken 
(midt bag) med rundp 3, strik 9 m op for hver 10 m/rk rundt i halsen i r (dvs. at du springer hver 10. m eller rk 
over). Strik skiftevis en omg vr og en omg r, start med en omg vr. Strik 5 omg. På 6. omg (en omg med ret, 
luk alle m af jævnt i r). Pres evt. sweateren en smule, enten med en damper, et strygejern eller under nogle 
bøger.  
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