


 

Fire fine 
halser i Fin



Rillestrikket hals 
Du trenger: 4 nøster Fin, Brunsort 230, og pinne nr 5. 
Størrelse: Halsen går to runder rundt halsen, og er veldig 
elastisk. Bredde: ca 24 cm. Lengde: ca 68 cm når den 
henger løst. 

Start med å legge opp 42 masker med dobbel tråd på 
pinne nr 5. Halsen strikkes fram og tilbake i rillestrikk. Du 
strikker rett både fram og tilbake. Strikk slik til du går tom 
for garn og fell løst av. 

Montering: Sy sammen kant i kant (kortende mot kor-
tende) med eller uten vri. Det kommer helt an på hva du 
liker. Du kan også legge kortendene sammen med ca 3 
cm overlapp, og sy en rekke med knapper gjennom begge 
lagene. 

Perlestrikket hals med snurr 
Du trenger: 4 nøster Fin, Brunlilla 210, Rundpinne nr 5. 
Størrelse: Halsen går to runder rundt halsen, og er veldig elastisk.
Bredde: ca 22 cm. Lengde: ca 65 cm når den henger løst. 
En hals uten snurr henger fint rett ned, og med snurr blir den fin 
når du tar den to runder rundt halsen.

Start med å legge opp 199 masker med dobbel tråd på pinne 
nr 5,5, og strikk *1 rett og 1 vrang* gjenta dette hele veien. 
Neste omgang strikker du rett over vrang og vrang over rett. 
Da blir det perlestrikk. I tillegg passer du på at du får en snurr 
på strikketøyet. (En snurr er det du prøver å unngå når du strikker 
en genser). Strikk til du nesten har brukt opp garnet, eller til 
arbeidet blir ca 22 cm. Fell løst av, og halsen er ferdig. 



Hals med flette 
Du trenger: 4 nøster Fin, Sandfarget 211, Pinne nr 5. 
Bredde: ca 20 cm. Lengde: ca 65 cm når den henger løst.  

Start med å legge opp 45 masker med dobbel tråd, på pinne 
nr 5. Strikk frem og tilbake slik: 3 masker rillestrikk, 1 vrang, 2 
rette, 1 vrang, 6 masker rett (= flette), 1 vrang, 2 rette, 1 vrang 
og til slutt 28 masker rillestrikk. (rillestrikk er rett på retten og 
rett på vrangen). Snu og strikk motsatt tilbake slik som dette: 
28 masker rillestrikk, 1 rett, 2 vrange, 1 rett, 6 vrange, 1 rett, 2 
vrange, 1 rett og 3 masker rillestrikk.  
Gjenta disse to omgangene hele veien opp, men hver 6. om-
gang skal du flette. Slik: strikk til du kommer til de 6 rettmas-
kene. Flytt 3 masker over på en hjelpepinne foran arbeidet, 
strikk 3 rett, strikk nå de tre maskene fra hjelpepinnen din 
tilbake på pinnen. Fortsett slik til du nesten har brukt opp 
garnet, eller til arbeidet blir langt nok. Fell løst av. 

Montering: Du kan sy den sammen kant i kant (kortende 
mot kortende) med eller uten vri. Det kommer helt an på hva 
du liker. Du kan også legge kortendene sammen med ca 3 
cm overlapp, og sy en rekke med knapper gjennom begge 
lagene. 

Patentstrikket hals
Du trenger: 4 nøster Fin, Naturhvit 201, og pinne nr 5. 
Størrelse: Halsen går to runder rundt halsen, og er veldig 
elastisk. Bredde: ca 26 cm. Lengde: ca 68 cm når den 
henger løst. 

Start med å legge opp 40 masker med dobbel tråd på pinne 
nr 5. Halsen strikkes fram og tilbake slik: Først strikker du 1 
omgang rett. Så strikker du patentstrikk slik: 1 maske løst av, 
* 1 rett i masken fra omgangen under, 1 rett* gjenta fra * -- * 
avslutt med to rett. Gjenta denne omgangen fram og tilbake. 
Det tar noen omganger før strukturen kommer skikkelig frem. 
Strikk slik til du nesten går tom for garn og fell løst av. Jeg har 
en video av dette på nettsiden min hvis du står fast.

Montering: Sy sammen kant i kant (kortende mot kortende) 
med eller uten vri. Det kommer helt an på hva du liker. Du kan 
også legge kortendene sammen med ca 3 cm overlapp, og sy 
en rekke med knapper gjennom begge lagene.


