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Du starter med å strikke den rillestrikkede kanten som blir nærmest ansiktet og strikker videre 
strukturstrikk fram og tilbake. Når fellingene bak starter, skifter du til settpinner eller magic loop 
og strikker resten av kysen rundt. 

KYSEN Legg opp 58 (66) 74 (82) masker på rundpinne nr. 4 og strikk 4 riller fram og tilbake. Videre strikker du rillestrikk på de  

4 første og de 4 siste maskene, mens du strikker strukturstrikk etter diagrammet over de andre maskene. Strikk slik fram og 

tilbake til du har strikket 8 (9) 11 (13) klosser før du begynner med fellingene slik: 

Nå bytter du til settpinner (hvis du ikke bruker magic loop) og strikker avslutningen av kysen rundt. Strikk 2 riller og på første omgang 

strikker du de to første og de to siste maskene sammen (= 56 (64) 72 (80) masker). 

1. omgang: strikk *6 masker rett, 2 sammen. Gjenta fra * ut omgangen.

2. omgang: strikk alle masker vrang.

3. omgang: strikk *5 masker rett, 2 sammen. Gjenta fra * ut omgangen.

4. omgang: strikk alle masker vrang.

Fortsett slik med fellinger på annenhver omgang, men med en maske mindre mellom fellingene for hver gang. Når du ikke lenger har 

noen masker igjen mellom fellingene, strikker du to og to masker rett sammen ut omgangen, to omganger på rad. Klipp av tråden og 

tre den gjennom de gjenværende maskene og snurp godt sammen. 

SNOR Bruk en strikkemølle og lag en I-cordsnor på ca 50 cm. Klipp den i to og fest de fast i hvert hjørne av kysen. Om du ikke har 

strikkemølle strikker du en snor slik: Strikk opp 4 masker på pinne nr. 4 i hjørnet på kysen og strikk de 4 maskene rett. Legg tråden 

bak arbeidet og over til høyre side, skyv maskene tilbake til høyre side av pinnen. Fortsett slik med å strikke rett, uten å snu arbeidet. 

Første maske på pinnen strammes godt. Strikk til snoren blir ca 24 cm. Fell av og fest trådene.  

Gjør det samme på det andre hjørnet av kysen.

TIL SLUTT fest alle trådene og damp kysen lett under et fuktig klede. 
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De små hodene trenger litt ekstra beskyttelse mot 
vær og vind også på sommeren, og siden det går 
så lite garn kan man godt strikke den i flere farger 
slik at man kan matche ulike antrekk.  

STØRRELSER 

Størrelser: 3 (6) 9 (12) mnd

GARN OG GARNFORBRUK

Cashmirette Gold fra Mondial 

1 nøste jeansblå nr. 117  

Du kan også bruke Superwool fra Mondial,  

som har samme strikkefasthet 

PINNER OG STRIKKEFASTHET 

80 cm rundpinne nr. 4 

Settpinner nr. 4 hvis du ikke bruker magic loop 

24 masker strukturstrikk på pinne nr. 4 = 10 cm


