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Lunt Ribbeskjørt 
©Tusenmasker - Elin Lovisa Backman

Et enkelt skjørt strikket i ribbestrikk med 2 rett og 1 vrang. Strukturen gjør skjørtet 
veldig tøyelig slik at det former seg fint etter kroppen. I merinoull blir det mykt og varmt  

og perfekt på kjølige dager.  
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Dette skjørtet er så enkelt å strikke at 
det passer fint som et 
nybegynnerprosjekt. 

Passer like godt til både hverdag og 
fest!

Del din versjon på instagram:  
#luntribbeskjørt #tusenmasker  

Størrelser og Mål: 
  
Størrelser:  
XS (S) M (L) XL

Mål:
Skjørtets bredde fra smaleste til 
bredeste punkt:
ca 66-88 (70-94) 78-102 
(86-110) 98-120 cm

Skjørtet blir veldig fleksibelt og kan 
nesten tøyes til det uendelige, men 
husk at når det tøyes i bredden 
krymper det i lengden så legg evt. på 
litt ekstra på lengden. 

 

Garn og garnmengde: 
Garnforslag:  
Drops Merino Extra Fine eller Sandnes 
Merinoull

Garnmengde:  
200 (200) 200 (250) 250 gram  
 
Legg evt. til ett nøste hvis du vil strikke 
det litt lengre.

Utstyr og strikkefasthet: 

Strikkepinner: Rundpinne 60 cm nr. 3 
og 4 

Strikkefasthet: 17 masker strekt 
vrangbord med 1 rett og 1 vrang på 
pinne nr. 3 = 10 cm



Fremgangsmåte: 
Legg opp 122 (128) 134 (146) 158 masker på pinne nr. 3. Strikk vrangbord med 
1 rett, 1 vrang til arbeidet måler 8 cm. Bytt til pinne nummer 4 og øk 1 maske. 
Videre strikkes det vrangbord med 2 rett + 1 vrang til hele skjørtet måler 48 (49) 
50 (51) 52 cm eller til ønsket lengde. Tenk på at skjørtet vil krympe i lengden når 
det strekkes i bredden. Fell av alle masker VELDIG LØST slik at skjørtet ikke blir for 
stramt nederst når det strekkes. Fest alle tråder og ta det på! 

Kos deg med 
strikkinga! 

!3

Tusen takk…  

for at du ville strikke min 
oppskrift! Jeg elsker å se 
deres versjoner, så del 
gjerne resultatet ditt på 
instagram…
 
#luntribbeskjørt 
#tusenmasker

Informasjon… 
Tusenmasker - Elin Lovisa Backman  

E-post: tusenmasker@outlook.com 

Hjemmeside, blogg og nettbutikk: www.tusenmasker.no

Instagram: @tusenmasker

Ravelry: Tusenmasker

Jeg kan love at det ligger mange timers jobb bak hver 
eneste maske og bokstav i oppskriftene mine og for 
meg lønner ikke dette seg økonomisk sett om man skal 
tenke timelønn (enda). Men det veier alle deres 
versjoner og alle fine tilbakemeldinger jeg får opp for! 
Jeg setter likevel veldig stor pris på at dere ikke deler 
oppskriftene videre til andre.   
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