
Frynsehals

Det perfekte høsttilbehøret; stor og råtøff perlestrikket hals med frynser. Strikk til deg selv på en 
kveld, og lag matchende til barna, partneren eller hunden. Prøv gjerne med annet garn og andre 
pinnestørrelser for forskjellige uttrykk. Hvis du trenger hjelp med oppskriften kontakt meg gjerne 
på post@strikkezilla.no

Pinner: 
Rundpinne 3,5 mm 60 cm
Heklekrok 3 mm (ca)

Strikkefasthet:
Heller for løst enn for stramt. Ellers uviktig.

Garn:
2 nøster Dale Lerke (Brun 3046)

Tilbehør:
1 knapp 
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r= rett 
vr= vrang
p= pinne(n/r)
kast = legg garnet over pinnen 
vridd = strikk masken i bakre ledd.
Øke = Lag et kast. Neste omgang 
strikkes kastet vridd.



Legg opp 3 masker.
1. Strikk 3 r, snu.
2. 1 r, øk 1, 1 vr, 1r.
3. 1 r, øk 1, 1r, strikk kastet vridd vrangt, 1 r.
4. 1 r, øk 1, 1 vr, 1 r, strikk kastet vridd vrangt, 1 r.
5. 1 r, øk 1, 1 r, 1 vr, 1 r, strikk kastet vridd vrangt, 1 r.
6. 1 r, øk 1, *1vr, 1r* gjenta ** til kastet, strikk dette vridd vrangt, 1 r.
7. 1 r, øk 1, 1 r, *1vr, 1r* gjenta ** til kastet, strikk dette vridd vrangt, 1 r.

Gjenta p 6 og 7 til skjerfet er bredt nok. (ca 40-45 cm til dame. Det strekker seg i bruk)
8. Strikk 2 pinner uten økningene (*1r, 1vr* ut p, snu, 1 r, *1r, 1vr* ut p)
9. Strikk som p 6.
10. 1 r, *1r, 1vr* ut p. (Kastet strikkes ikke vridd, =knapphull)
11. Som 8.
12. *1r, 1vr* ut p.
13. Fell av med rett over rett, vrang over vrang.

Sy i en knapp på motsatt side av knapphullet. Hvis halsen er litt løs kan knappen syes i lengre inn. 
Strikkes halsen ekstra stor kan du hoppe over knapp og knapphull, og knyte istedet. 

Frynser: (ca 7 cm lange)

Klipp garn i ca 15 cm lange biter. Det går lettest ved å surre det mange ganger rundt et objekt med 
riktig omkrets, (Stor fyrstikkeske eller smartphone f.eks) og klipp over garnet langs den ene siden.

Ta to og to trådbiter og fest ved å stikke heklekroken gjennom hullene etter økningene, hent midten 
av trådbitene gjennom, og trekk så endene igjennom løkken som dannes. Stram lett til, og gjenta i 
alle økningene.
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Til småbarn strikker du ca 30 cm bredt


