
Dale Garn - en del av 

KALINA 
HALS 
DG 445-02 | BABY ULL



2

KALINA HALS 

DG 445-02

© House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 

eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 

uten avtale med House of Yarn AS.

Foto: House of Yarn

DESIGN 

Ane Kydland Thomassen

GARN

BABY ULL 100 % superwash merinoull, 

50 gram = ca 165 meter 

Alternativt garn: LILLE LERKE, SOFT MERINO

STØRRELSER

One size (voksen)

GARNFORBRUK

3 nøster

FARGE

Lys lavendel 8532

PINNEFORSLAG

Liten rundp nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET

28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

  Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.

Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 

skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BAKSTYKKET

Legg opp 101 m på p nr 3, og strikk fram og tilbake slik: 

1. p: (= vrangen) Strikk vr til det gjenstår 3 m, ta 3 vr løse av 

med tråden på vrangsiden av arbeidet.

2. p: (= retten) Strikk r til det gjenstår 3 m, ta 3 vr løse av med 

tråden på vrangsiden av arbeidet.

Når arbeidet måler 30 cm, settes de midterste 35 m av på en 

maskeholder til nakke, og hver side strikkes ferdig for seg. 

Fell videre til nakken på hver 2. p 2,1 m = 30 skulder-m. 

Strikk til arbeidet måler 32 cm. Fell av, samtidig som de 

ytterste 2 kant-m ved skulderen strikkes r sammen.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt. 

FORSTYKKET 

Legg opp og strikk som på bakstykket. Når arbeidet måler 

29 cm, settes de midterste 29 m på en maskeholder til hals, 

og hver side strikkes ferdig for seg. 

Venstre skulder: Fell videre til halsen slik (begynn med en p 

fra retten): Strikk kant-m og glattstrikk som før til det gjenstår 

4 m ved halsen. Strikk 2 r sammen, 2 r. Strikk 1 p fra vrangen 

som før. Gjenta fellingene på hver 2. p 5 ganger til 

= 30 skulder-m. Fell av, samtidig som de ytterste 2 kant-m 

ved skulderen strikkes r sammen.

Høyre skulder: Fell videre til halsen slik (begynn med en p fra 

retten): Strikk 2 r, ta 1 r løs av, 1 r, trekk den løse m over, strikk 

ut p som før. Strikk 1 p fra vrangen som før. Gjenta fellingene 

på hver 2. p 5 ganger til = 30 skulder-m. 

Fell av, samtidig som de ytterste 2 kant-m ved skulderen 

strikkes r sammen.

MONTERING 

Sy sammen på skuldrene med maskesting.

HALSKANT 

Strikk opp ca 136 m (inkludert m på maskeholderne) på 

p nr 2,5. M-tallet må være delelig med 2. 

Strikk vrangbordstrikk rundt med 1 vridd r, 1 vr til halskanten 

måler 7 cm. Vend arbeidet med vrangen ut, og strikk 12 cm 

videre i vrangbordstrikk med 1 vr, 1 vridd r. 

Fell løst av med r og vr m. 

Brett halskanten dobbel mot retten. 

KANT NEDERST 

Begynn ca 1 meter inne på tråden, og legg opp 3 m på 

p nr 2,5. Bruk endetråden og strikk videre opp 1 m i hver m 

fra retten langs oppleggskanten på bakstykket. 

Begynn på ny fra retten, og strikk i-cordavfelling slik: 

Strikk *2 r, 2 vridd r sammen, sett m tilbake på venstre p*, 

gjenta fra *-* til det gjenstår 3 m. Ta 1 m løs av, 2 r sammen, 

trekk den løse m over. 

Sy kanten til i hver ende. 

Strikk på samme måte langs oppleggskanten på forstykket.

For oppskrift på lue se DG 445-01

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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