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Halsen er like fin fra rettsiden som med vrangsiden ut.  

Mål

21 cm lang, 32 cm på det bredeste

Materialer

Garn
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Infinity Hearts Lily. Inneholder 70 % Bomull, 30 % SW Merinoull Løpelengde 50 g = ca. 100 m.

Garnforbruk

2 nøster

Strikkefasthet: 18 masker pr. 10 cm.

Pinner: 40cm rundpinne, 4,5mm.

Eller den pinnen du trenger for å oppnå riktig strikkefasthet.

Du trenger også lengre vaier etter hvert som du øker maskeantallet. Og eventuelt en ekstra vaier
hvor maskene på forstykket kan «hvile» imens du strikker ferdig bakstykket (når hver del skal strikkes
ferdig hver for seg).

Forkortelser

m = maske(r)

r = rett

vr = vrang

omg = omgang(er)

p = pinne

PM = plasser maskemarkør

MM = Maskemarkør

ggr = ganger

RS = Rettsiden

VS = Vrangsiden

arb = arbeidet

 

Slik gjør du
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Legg opp 69 m på pinne 4.5, 40cm.

PM for å markere omg start.

Strikk én omg rett.

 

Videre strikkes hele halsen i dette mønsteret: 

Runde 1: *strikk 2r, 1vr* - gjenta hele omg 

Runde 2: strikk rett hele omg 

Gjenta Runde 1 og Runde 2 11 ggr mer = 24 omg totalt. Runde 2 er siste omg.

På neste omg skal det økes 3m i ett, for å opprettholde mønsteret, på bakstykket, samtidig som du
plasserer MM for å merke av til sadelskuldre.

Slik gjør du: Bruk venstre pinne til å plukke opp tråden mellom 2 masker fra omgangen under,
tråden plukkes opp forfra og masken strikkes 1r i fremste maskeledd, 1r i bakre maskeledd, 1r i
fremre maskeledd = 3 masker økt. Strikk 13m videre i mønster, PM, strikk 6m = skuldermasker, PM,
strikk 30m, PM, strikk 6m = andre skulder, PM, strikk 14m.

Du har nå merket av 30m til bakstykket og forstykket, og 6m til hver skuler = 72m

 Sadelskulderøkning:

Du fortsetter i etablert mønster hele tiden, over skuldre og resten av halsen, samtidig som det økes
FØR 1. og 3. markør, og ETTER 2. og 4. markør.

Slik gjør du:  

FØR MERKET: 

Den nye masken blir vridd mot høyre. 

Bruk venstre pinne til å plukke opp tråden mellom 2 masker fra omgangen under, tråden plukkes opp
bakfra og masken strikkes rett i fremste maskeledd.  

ETTER MERKET: 

Den nye masken blir vridd mot venstre. 



 

Bruk venstre pinne til å plukke opp tråden mellom 2 masker fra omgangen under, tråden plukkes opp
forfra og masken strikkes rett i bakre maskeledd.  

Det økes altså kun på bakstykket og forstykket, og antall skuldermasker forblir det samme. De økte
maskene strikkes med i mønster videre. Øk som forklart på hver omgang totalt 15 ganger. = 132
masker.

Strikk neste omg i mønster samtidig som du feller skuldermaskene.

= 60/60 masker til forstykke/bakstykke.

Nå strikkes forstykket og bakstykket ferdig hver for seg slik:

Bakstykket (bruk en ekstra vaier og la maskene til forstykket ‘hvile’ på den):

Klipp tråden, fjern MM, flytt de resterende 31m fra venstre pinne over til høyre pinne og strikk videre
frem og tilbake (NB! hvis du har fulgt oppskriften riktig skal første pinne være Runde 2 i mønster),
slik:

Pinne 1 (VS): Hold garnet foran arb og løft første maske av som om du skal strikke den vrang, strikk
vrang til 1m gjenstår, avslutt med 1r. Snu

Pinne 2 (RS): Hold garnet foran arb og løft første maske av som om du skal strikke den vrang, *strikk
1vr, 2r*, gjenta til 2m gjenstår, strikk 1vr, avslutt med 1r. Snu

Gjenta Pinne 1 og Pinne 2 14ggr til (eller flere ganger om du ønsker en lengre hals).

Strikk Pinne 1 én gang til, Snu.

Fell av fra RS med rettmasker.

Forstykket: Strikkes likt som bakstykket, men start fra «Pinne 1 (VS)».

Fest tråder.

Vask og blokk om ønskelig.

Designet av: jillkarina (Jill Karina)  
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