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RILLESTRIKKET HALS
 
Start med å legge opp 40 masker med trip-
pel tråd på pinne nr 8. Halsen strikkes fram og 
tilbake i rillestrikk.
Du strikker rett både fram og tilbake. Strikk slik 
til du har igjen ca 3 meter garn og fell løst av.

TIL SLUTT Sy sammen kant i kant (kortende mot 
kortende) med eller uten vri. Det kommer helt an 
på hva du liker. Fest trådene.

STRUKTURSTRIKKET HALS 
 
Se forsidebildet. Start med å legge opp 40 
masker med trippel tråd på pinne nr 8. Halsen 
strikkes fram og tilbake slik:
1. pinne: Strikk alle masker rett.
2. pinne: Strikk *1 rett og 1 vrang. Gjenta fra * ut 
pinnen.
Strikk disse to pinnene, fram og tilbake. Strikk 
slik til du har igjen ca 3 meter garn og fell løst av.

TIL SLUTT Sy sammen kant i kant (kortende mot 
kortende) uten å vri. Fest trådene.



PATENTSTRIKKET HALS
 
Start med å legge opp 34 masker med trippel tråd 
på pinne nr 8. Halsen strikkes fram og tilbake slik:
1. pinne: Strikk alle masker rett.
2. pinne: 1 maske løst av, * 1 rett i masken fra  
omgangen under, 1 rett. Gjenta fra * og avslutt  
med to rett.
Gjenta pinne nr. 2 fram og tilbake. Det tar noen  
omganger før strukturen kommer skikkelig frem. 
Strikk slik til du har igjen ca 3 meter garn og fell løst av.

Jeg har en video av dette på nettsiden min hvis du 
står fast.

TIL SLUTT Sy sammen kant i kant (kortende mot 
kortende) med eller uten vri. Det kommer helt an  
på hva du liker. Fest trådene. 



STØRRELSER OG MÅL
Størrelser: Halsene går to runder rundt halsen, og er veldig elastiske
Bredde: ca. 28-33 cm.
Lengde: ca. 100 cm når den henger løst

GARN OG GARNFORBRUK
Kid Seta fra Mondial
Rillestrikket hals: 3 nøster isbre nr. 394
Strukturstrikket hals: 3 nøster gråblå nr. 396
Patentstrikket hals: 3 nøster tåkerosa nr. 398

PINNER OG STRIKKEFASTHET
Pinne nr. 8, du velger selv om du vil bruke en lang rundpinne eller settpinner 
Rillestrikket hals: 14 masker rillestrikk med trippel tråd på pinne nr. 8 = 10 cm
Strukturstrikket hals: 14 masker strukturstrikk med trippel tråd på pinne nr. 8 = 10 cm 
Patentstrikket hals: 11 masker patentstrikk med trippel tråd på pinne nr. 8 = 10 cm
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Et grovstrikket sett som ikke bare ser veldig tøfft ut, men som holder deg 
god og varm på kalde vinterdager. Selv om det ser grovt og røfft ut, så er 
det ubeskrivelig mykt og godt å ha på! 


