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EMILIE WEISS x RØDE KORS
INTRODUKTION
Denne DIY-guide er lavet i samarbejde med Røde Kors, for at sætte fokus på, hvordan man kan
bruge de mange fantastiske tekstiler deres butikker ligger inde med til at skabe nyt tøj. Alle
stykker tøj vist, er lavet af genbrugs- eller resttekstiler som er blevet doneret af Røde Kors
sorteringscenter eller af venner og familie. Jeg vil opfordre alle andre til også at gå på jagt i den
lokale genbrugsbutik eller familie og venners gemmer, for at finde materialer, som har brug for
en kærlig hånd.
Projektet er udsprunget af en søgen efter fordybning i håndarbejde og kunne skabe noget fra
egen hånd. Samt at kunne udforske forskellige håndværksteknikker og lære nye metoder, som
man kan udfolde sig kreativt med.
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Emma Kjole

Materialer
-

PDF-mønster af Emma Kjole
Omtrent 140 x 250 cm stof
Omtrent 110 x 50 cm vattæppe eller andet foerstof
Skråbåndsfolder 18 mm
Stofsaks
Sytråd
Knappenåle
Symaskine
Broderigarn
Broderinål
Målebånd + lineal
Symaskine
Strygejern + bræt
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Samling af mønster
OBS! Bemærk når der printes, at printeren skal indstilles, så dokumentet bliver printet i 100%
og IKKE bliver skaleret!
1. Placer s. 1-54 i et rektangel med 6 papirer i bredden og 9 i højden.

Syguide
1. Mønsteret printes ud, sættes sammen og klippes.
2. Klip stof efter henvisningen på mønsterdelene.

Skråbånd
3. Klip i dit stof strimler diagonalt med 3,5 cm bredde. (Sammenlagt skal der bruges 8,5
m skråbånd.)
4. Sy enderne af strimlerne sammen, så der laves et langt stykke stof.
5. Split sømmene og stryg dem.
6. Brug skråbåndsfolderen til at stryge skråbåndet i form.

Syvejledning skørt
7. Sy lommeposernes rundinger sammen vrang mod vrang. (0,5 cm sømrum)
8. Vend lommeposerne og stryg.
9. Sy lommeposerne på skørtet ret mod ret. (1 cm sømrum)
10. Sy sidesømmene på skørtet sammen ret mod ret. (0,5 cm sømrum)
11. Vend skørtet og stryg sømmene
12. Nu laves en fransk søm på lommeposerne og sidesømmene, ved at sy en topstikning
med samme forløb, som den tidligere blev syet. (0,7 cm sømrum)
13. Sy rining i toppen af skørtet med dobbelt tråd.
14. Rynk skørtet sammen, så det måler 44 cm på bagstykket og 40 cm på forstykket.

Syvejledning top
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sy brystindsnit som markeret på mønsterdelen forstykket på både foerstof og stoffet.
Sy skulderne sammen ret mod ret på foerstof. (1 cm sømrum)
Sy skulderne sammen ret mod ret på stoffet. (1 cm sømrum)
Sy siddesømmene sammen på både foerstof og stof (1 cm sømrum)
Split alle sømmene og stryg dem.
Lav en stikning rundt i ærmegab, halsudskæring og rygåbning, for at hæfte foerstof og
stof sammen på toppen. (0,3 cm sømrum)
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Påsyning af skråbånd
21.
22.
23.
24.
25.

Skråbåndet foldes og stryges på midten.
Skråbåndet åbnes og lægges på vrangsiden af stoffet, hvor det stikkes fast.
Skråbåndet foldes rundt om kanten og stikkes fra forsiden sammen.
Sy skråbånd i ærmegab.
Sy skråbånd i rygåbningen, samtidig med at der påsyes 40 cm bindestropper ud fra
markeringerne på mønsteret.
26. Klip 133 cm skråbånd og sy skråbånd i halsudskæring, hvor der hænger 40 cm bånd
ud fra hver ende.
27. Sy skråbånd på kjolens nedre kant.

Påsyning af skørt
28. Sy skørtet fast på toppen, så sidesømmene passer sammen. (1 cm sømrum)
29. Sæt skråbånd over den rå søm.

Quilt
30. Nu optegnes diagonale striber med 5 cm mellemrum over kjolens top. (Se tegning af
kjole for inspiration)
31. Med broderigarn og nål syes nu i hånden en løbende søm over markeringerne. Den løbende søm er den grundlæggende søm i håndsyning og brodering. Stinget laves ved at
føre nålen ind og ud af stoffet med regelmæssig afstand.
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Elin Vest

Materialer
-

PDF-mønster af Elin Vest
Omtrent 110 x 80 cm patchwork stof (tilsvarende fx 3-4 par denimbukser med medium
vidde i benene)
Omtrent 110 x 80 cm vattæppe eller andet foerstof
Omtrent 25 x 70 cm stof til lommepose
Skråbåndsfolder 25 mm
Stofsaks
Sytråd
Knappenåle
Symaskine
Broderigarn
Broderinål
Målebånd + lineal
Symaskine
Strygejern + bræt
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Samling af mønster
OBS! Bemærk når der printes, at printeren skal indstilles, så dokumentet bliver printet i 100%
og IKKE bliver skaleret!
1.
2.
3.
4.

læg s. 1-6 fra venstre mod højre.
Herunder s. 7-12.
Herunder s. 13-16, side 17 mangler
Herunder s. 18-21

EMILIE WEISS x RØDE KORS

Side 13 af 22

Syguide
1. Mønsteret printes ud, sættes sammen og klippes.

Patchwork
2. Lav en skabelon til patchwork på 10 x 10 cm. Det er bedst at lave skabelonen på et
tykkere materiale såsom karton eller pap.
3. Klip nu 140 firkanter med din skabelon i dit patchworkstof (denim).
4. Sy dine firkanter sammen i 10 rækker af 14 firkanter. Der er 1 cm sømrum.
5. Sy dine 10 rækker sammen til et stykke stof, som nu måler 10 x 14 firkanter.

Skråbånd
6. Klip i dit patchworkstof (denim) strimler diagonalt med 5 cm bredde. (Sammenlagt skal
der bruges 5 m skråbånd.)
7. Sy enderne af strimlerne sammen, så der laves et langt stykke stof.
8. Split sømmene og stryg dem.
9. Brug skråbåndsfolderen til at stryge skråbåndet i form.

Syvejledning
10. Klip stof efter henvisningen på mønsterdelene.
11. Sy skulderne sammen ret mod ret på foerstof. (1 cm sømrum)
12. Sy skulderne sammen ret mod ret på patchworkstoffet. (1 cm sømrum)
13. Sy lommeposernes rundinger sammen vrang mod vrang (0,5 cm sømrum)
14. Vend lommeposerne og stryg.
15. Nu laves en fransk søm på lommeposerne, ved at sy en topstikning med samme forløb,
som den tidligere blev syet. (0,7 cm sømrum)
16. Sy lommeposerne på patchworkstoffet ret mod ret (1 cm sømrum)
17. Sy foerstof på lommeposerne så sømmen bliver skjult (1 cm sømrum) OBS! Lommerne
skal hænge løst på indersiden af vesten og må ikke skjules i foret, da der så ikke kan
quiltes henover.
18. Sy siderne på foerstoffets resterende sidelængder sammen. (1 cm sømrum)
19. Sy siderne på patchworkstoffets resterende sidelængder sammen. (1 cm sømrum)
20. Lav en stikning rundt i ærmegab, halsudskæring og åbning, samt bund, for at hæfte foerstof og patchworkstof sammen. (0,3 cm sømrum)

Påsyning af skråbånd
21. Skråbåndet foldes og stryges på midten.
22. Skråbåndet åbnes og lægges på vrangsiden af stoffet, hvor det stikkes fast.
23. Skråbåndet foldes rundt om kanten og stikkes fra forsiden sammen.
24. Sy skråbånd i ærmegab.
25. Sy skråbånd på bunden af vesten.
26. Sy skråbånd i halsudskæring og åbning.
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Quilt
27. Nu optegnes diagonale striber over hele vesten. (Se tegning af vest for placering)
28. Med broderigarn og nål syes nu i hånden en løbende søm over markeringerne. Den løbende søm er den grundlæggende søm i håndsyning og brodering. Stinget laves ved at
føre nålen ind og ud af stoffet med regelmæssig afstand.
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Ella Kjole

Materialer
-

-

1500 g blandet restgarn. (Jeg foreslår en blanding af Silk Mohair, Alpaka, Merino, enhver slags strømpegarn, enhver slags Air garn, og hvad du ellers har liggende eller let
kan skaffe fra andres restlagre)
Rundpind 8 mm (80 eller 100 cm), rundpind 9 mm eller 10 mm (min. 120 cm), rundpind 6 mm (40 cm).
Saks
Målebånd
Maskemarkører
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Beskrivelse
Ella Kjolen er en chunky kjole med stort skørt. Ella Kjolen strikkes oppefra og ned i glatstrik.
Først strikkes rygstykket, så skuldre, forstykket og til sidst skørtet. Langs halsåbning og ærmegab strikkes der til sidst ribkanter. Ella kjolen strikkes i restegarn med gradueret farveskift.

Praktisk
Størrelse: One Size
Kjolens mål:
Overvidde: 98 cm
Rygbredde øverst inkl. ribkant: 30 cm
Dybde på ærmegab: 19 cm
Længde midt bag: 92 cm målt midt bag inkl. ribkant i halsen
Strikkefasthed: 12 masker x 17 pinde i glatstrik på pind 8 mm med tre tråde garn. 10 masker
x 15 pinde på pind 9mm eller 10 mm.
Vejledende pinde: Rundpind 8 mm (80 eller 100 cm), rundpind 9 mm eller 10 mm (min. 120
cm), rundpind 6 mm (40 cm).

Størrelsesguide
Ella Kjolen findes i én str. som måler 98cm rundt om brystet og 91cm fra skulder til nedre
søm. Ella Kjolen kan passe mellem en str. XS (S) M (L) med et bevægelsesrum (positiv ease)
på 14 (10) 6 (2) cm.

Garnskifte
Ella Kjolens krop og skørt strikkes med 3 tråde garn. Løbende skiftes 1 tråd ud ad gangen, for
at skabe en gradvis skift i farverne. For at få den bedste graduering i farverne strikkes 3 tråde
garn med lignende nuancer sammen fx blå. Nu strikkes en omgang + ca. 20 masker, hvorefter
en tråd skiftes ud til en ny farve fx grøn. Sådan foresættes indtil alle de blå tråde er blevet
skiftet ud til grønne. Når en tråd skal skiftes ud, sker det ved at bryde garnet og binde det ny
garn på med en dobbelt knude.
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Strikkeopskrift
Lav en strikkeprøve inden du går i gang. Bemærk, at der strikkes med tre tråde hele tiden,
medmindre andet er angivet.
Rygstykke
Slå 30 m op på rundpind 8 mm (80 cm eller 100 cm)
Strik 1 p vr. Næste p er fra retsiden.
Strik nu 34 p frem og tilbage i glatstrik til arbejdet måler ca. 20 cm.
Udtagninger
Udtagninger strikkes, så de hælder enten mod højre (udt-h) eller mod venstre (udt-v) således:
Udt-h: Med venstre p løft lænken mellem to m bagfra og strik lænken r.
Udt-v: Med venstre p løft lænken mellem to m forfra og strik lænken dr r.
Nu strikkes udtagninger på retsiden i hver ende af p således:
1. p (retside): Strik 1 r, udt-v, strik r til 1 m tilbage på p, udt-h, 1 r (= 2 udtagninger).
2. p (vrangside): Strik vr.
Strik disse 2 p i alt 8 gange (= 46 m).
Rygstykket måler nu ca. 26 cm målt fra opslagskanten.
Bryd garnet og lad m hvile, mens skuldrene og forstykket strikkes. (Hvis du har en ekstra
rundpind, kan du lade m hvile på denne, så det er nemt at strikke videre på m i næste trin).
Venstre skulder
Med rundpind 8 mm (80 cm eller 100 cm) samles 9 m op i de yderste venstre m i rygstykkets
opslagskant fra retsiden (opsamlingsretningen er fra halsen og ud mod venstre ærmehul).
Saml de nye masker op imellem maskerne på rygstykket, for at få en usynlig overgang.
Næste p er fra retsiden.
Første maske lukkes af ved at strikke 2 m ret og trække den første maske over den anden og
af pinden.
Strik 2 m ret. (Så der er i alt strikket 3 m ret.)
Strikketøjet vendes med vendemetoden German Shortrows. Strikkettøjet vendes, så der strikkes fra vrangsiden. Den første maske løftes løst af (fra venstre til højre pind) og garnet trækkes over pinden, så tråden igen er på bagsiden af strikketøjet.
Omgangen strikkes ud.
Næste p er fra retsiden.
Første maske lukkes af ved at strikke 2 m ret og trække den første maske over den anden og
af pinden.
Strik 5 m ret. (Så der er i alt strikket 6 m ret.)
Vend strikketøjet med German Shortrows.
Omgangen strikkes ud. (= 7 m)
Næste p er fra retsiden.
Strik nu 4 p frem og tilbage i glatstrik. Næste p er fra retsiden.
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Nu strikkes der fortsat frem og tilbage i glatstrik samtidig med, at der tages m ud på retsiden
langs halsåbningen for at forme denne. Strik således:
1. p (retside): Strik 1 r, udt-v, strik r p ud (= 1 udtagning).
2. p (vrangside): Strik vr.
Strik disse 2 p i alt 7 gange (= 14 m).
Bryd garnet og lad m hvile, mens højre skulder strikkes. (Hvis du har en ekstra rundpind, kan
du lade m hvile på denne, så det er nemt at strikke videre på m i næste trin).
Højre skulder
Med rundpind 8 mm (80 cm eller 100 cm) samles 9 m op i de yderste højre m i rygstykkets
opslagskant fra retsiden (opsamlingsretningen er fra højre ærmehul og ind mod halsen). Saml
de nye masker op imellem maskerne på rygstykket, for at få en usynlig overgang.
Næste p er fra vrangsiden og strikkes vr.
Næste p er fra retsiden.
Første maske lukkes af ved at strikke 2 m ret og trække den første maske over den anden og
af pinden.
Strik 2 m ret. (Så der er i alt strikket 3 m ret.)
Strikketøjet vendes med vendemetoden German Shortrows. Strikketøjet vendes, så der strikkes fra vrangsiden. Den første maske løftes løst af (fra venstre til højre pind) og garnet trækkes over pinden, så tråden igen er på bagsiden af strikketøjet.
Omgangen strikkes ud.
Næste p er fra retsiden.
Første maske lukkes af ved at strikke 2 m ret og trække den første maske over den anden og
af pinden.
Strik 5 m ret. (Så der er i alt strikket 6 m ret.)
Vend strikketøjet med German Shortrows.
Omgangen strikkes ud. (= 7 m)
Næste p er fra vrangsiden og strikkes vr.
Strik nu 4 p frem og tilbage i glatstrik. Næste p er fra retsiden.
Nu strikkes der fortsat frem og tilbage i glatstrik samtidig med, at der tages m ud på retsiden
langs halsåbningen for at forme denne. Strik således:
1. p (retside): Strik r indtil 1 m tilbage på p, udt-h, 1 r (= 1 udtagning).
2. p (vrangside): Strik vr.
Strik disse 2 p i alt 7 gange (= 14 m).
Undgå at bryde garnet, da der strikkes videre herfra i næste trin.
Forstykke
Strik de 14 m på højre skulder, slå 6 m op med løkkeopslag i forlængelse af disse m, strik de
14 hvilende m fra venstre skulder over på p (= 34 m).
Strik frem og tilbage i glatstrik til forstykket måler 18 cm målt fra opsamlingskanten i skuldrene. Næste p er fra retsiden.
Nu strikkes udtagninger på retsiden i hver ende af p således:
1. p (retside): Strik 1 r, udt-v, strik r til 1 m tilbage på p, udt-h, 1 r (= 2 udtagninger).
2. p (vrangside): Strik vr.
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Strik disse 2 p i alt 9 gange (= 52 m). Forstykket måler nu ca. 32 cm målt fra skulderens opsamlingskant.
Undgå at bryde garnet, da der strikkes videre herfra i næste trin.
Krop
Nu samles rygstykke og forstykke på en rundpind 8 mm (80 eller 100 cm) for at danne kroppen. Dette gøres således:
Strik r over forstykkets m, slå 4 m op med løkkeopslag, strik de hvilende m fra rygstykket r
over på samme rundpind, slå 4 m op med løkkeopslag, og sammenføj arbejdet, så kroppen
strikkes rundt på rundpinden (= 106 m). Sæt en maskemarkør i højre side efter de første 2
løkkeopslag. Omg begynder nu her.
Strik rundt i glatstrik til arbejdet målt fra opslagskanten i rygstykket måler 36 cm.
Luk alle 106 m af og bryd garnet.
Skørt
Nu samles 106 masker op på rundpind 9 eller 10 mm (min. 120 cm)
Placer maskemarkør ved omgangens start.
På anden omgang tages nu en m ud på hver m. (= 212 m)
På tredje omgang udtages nu en m på hver tredje m (= 276 m)
Nu strikkes skørtet indtil det måler 52 cm fra taljen.
Strik 5 omgange rib.
Luk m af.

Ribkant i hals og ærmegab
Med to tråde strikkes ribkanter
Ribkant i halsen:
Med rundpind 6 mm (40 cm) samles 54 m op rundt langs halsåbningen (det svarer til, at der
samles m op i ¾ af alle m/p hele vejen rundt). Strik 5 omg rundt i rib (1 r, 1 vr). Luk m af.
Ribkant i ærmegab:
Med rundpind 6 mm (40 cm) samles 60 m op rundt langs ærmegabet. Strik 6 omg rundt i rib
(1 r, 1 vr) og luk m af.
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