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Rillestrikket hals - Oker 
Start med å legge opp 50 masker med dobbelt garn på pinne nr 7.  
Halsen strikkes fram og tilbake i rillestrikk. Du strikker rett både fram  
og tilbake. Strikk slik til halsen måler ca 55 og fell løst av. Ønsker du å strikke 
halsene til voksne, fortsetter du bare å strikke til du går tom for garn.

Strukturstrikket hals - Khaki 
Start med å legge opp 50 masker med dobbelt garn på pinne nr 7.  
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 til halsen måler ca 55 og fell løst av. 
Ønsker du å strikke halsene til voksne, fortsetter du bare å strikke til du går tom 
for garn.

Patentstrikket hals - Gråblå
Start med å legge opp 40 masker med dobbelt garn på pinne nr 7.  
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 halsen måler ca 55 og fell løst av. Ønsker du 
å strikke halsene til voksne, fortsetter du bare å strikke til du går tom for garn.
Jeg har en video av hvordan jeg strikker patentstrikk 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.



TIPS & TRIKS  
Ønsker du å strikke halsene 
til voksne, fortsetter du bare å 
strikke til du går tom for garn.
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Tre fine halser strikket i hver sin strikketeknikk 
med dobbel Silk Mohair, som gjør halsene gode 
og varme men likevel superlette.  
Halsene passer like godt til gutter som til jenter.  
  

Størrelser og mål 
Størrelse: en størrelse 
Bredde: ca. 32 cm 
Lengde: ca. 55 cm

Garn og garnbruk 
Silk Mohair fra Sandnes Garn 
Rillestrikket hals: 2 nøster Oker 2035
Strukturstrikket hals: 2 nøster Khaki 3051 
Patentstrikket hals: 2 nøster Gråblå 1076

Pinner og strikkefasthet
80 cm rundpinne nr. 7
Rillestrikket hals: 15 masker rillestrikk med dobbelt 
garn på pinne nr 7 = 10 cm
Strukturstrikket hals: 15 masker strukturstrikk med 
dobbelt garn på pinne nr 7 = 10 cm
Patentstrikket hals: 12 masker patentstrikk med 
dobbelt garn på pinne nr 7 = 10 cm


