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 Moshi, 80% uld, 20% alpaca 
Garnalternativ: Baby, 70% akryl, 30% polyamid 
   Tilda, 50% bomuld, 50% akryl
                          Tilda Bamboo, 50% bambus, 50% bomuld
                           Tilda cotton eco Mini, 100% økologisk bomuld 
Størrelse:           2-4    (6-8)    10-12     (dame)    herre   
Garnforbrug:         
Halsedisse:     2       (2)          3            (3)         4   nøgler
Vanter:     1       (1)          1            (2)         2   nøgler
Sokker:     2       (2)          2            (2)         3   nøgler



Halsedisse, vanter og sokker
MOSHI, 80% uld, 20% alpaca
2424

Størrelse: 2-4 (6-8) 10-12 år  (dame) herre
Garnforbrug, 
Halsedisse: 1 (2) 2  (2)   3 nøgler
Vanter: 1 (1) 1  (2)   2 nøgler
Sokker: 1 (1) 2  (2)   3 nøgler

Pinde: Svarta Fåret 3½ mm
Rundpind: Svarta Fåret 3 mm, 40 cm
Strømpepinde: Svarta Fåret 3 og 3½ mm

Strikkefasthed: 26 m i glatstrikning på p 3½ = 10 cm. OBS! Vær omhyggelig med strikkefastheden. Skift 
om nødvendigt pindestørrelse for at få den rigtige strikkefasthed, ellers får arbejdet ikke de rette mål og 
garnforbruget kan ændre sig.

HALSEDISSE
Ryg: Slå 62 (70) 78 (86) 98 m op på p 3 og strik rib 2 r, 2 vr. Start og slut første p med 2 vr indenfor 2 kantm i 
hver side = vrangsiden. Kantm strikkes ret på alle pinde. Strik 1½ (1½) 1½ (2) 2 cm rib. Skift til p 3½ og strik 
glatst indenfor 2 kantm i hver side. Når arb måler 10 (12) 14 (16) 18 cm sættes de midterste 28 (34) 40 (46) 52 
m på en tråd til nakke og hver side strikkes for sig. Luk 2 (2) 2 (3) 3 m af mod nakken = 15 (16) 17 (17) 20 m 
tilbage til skulder, som lukkes af når arb måler 12 (14) 16 (18) 20 cm. Strik den anden side på samme måde, 
men spejlvendt.

Forstykke: Slå op og strik som ryggen til arb måler 11 (12) 13 (14) 16 cm. Sæt de midterste 12 (16) 20 (24) 28 
m på en tråd til halsudskæring og strik hver side for sig. Luk af mod halsen på hver anden p for 4-3-2-1 (4-3-2-
2) 4-3-3-2 (5-4-3-2) 5-4-3-2-1 m = 15 (16) 17 (17) 20 m tilbage til skulder, som lukkes af når arb måler 16 (18) 
20 (22) 24 cm. Strik den anden side på samme måde, men spejlvendt. Forstykket er 4 cm længere end ryggen.

Høj hals: Sy skuldersømmene. Saml 88 (104) 120 (136) 152 m op med rundp 3 langs halsudskæringen og strik 
rundt i rib 2 r, 2 vr til halsen måler ca 12 (14) 16 (18) 20 cm. Luk løst af i rib. Hæft ender. Læg arb i de rette 
mål mellem fugtige håndklæder og lad det tørre.

VANTER
Slå 36 (40) 44 (52) 56 m op på strømpep 3 og fordel m på 4 pinde med 9 (10) 11 (13) 14 m på hver pind. Strik 
rundt i rib 2 r, 2 vr til arb måler 6 (7) 7 (8) 8 cm. Skift til p 3½ og strik glatst (alle omg strikkes ret). Når det 
glatstrikkede måler 1½ (1½) 1½ (2) 2 cm tages ud til tommelfingerkile således: Strik 17 (19) 21 (25) 27 m, tag 
1 m ud i næste m (= strik 1 r i forreste og 1 r i bagerste maskebue), tag 1 m ud i næste m, strik 17 (19) 21 (25) 
27 m. Strik 1 omg uden udtagninger. Tag ud på næste omg: Strik 17 (19) 21 (25) 27 m, tag 1 m ud i næste m, 
strik 2 m, tag 1 m ud i næste m, strik 17 (19) 21 (25) 27 m. Fortsæt på denne måde med at tage 2 m ud på hver 
anden omg til tommelfingerkilen har 10 (14) 16 (18) 22 m. Sæt tommelfingerkilens m på en tråd. Slå 2 nye m 
op i tommelfingergrebet og fortsæt med at strikke over håndens m i glatstrikning til det glatstrikkede måler 9 
(11) 13 (14) 16 cm. Tag nu ind således: Strik 1 m, 2 m sammen, 12 (14) 16 (20) 22 m, 1 oti (= tag 1 m løst af, 
1 r, træk den løse m over), 2 m, 2 m sammen, 12 (14) 16 (20) 22 m, 1 oti, 1 m. Strik 1 omg uden indtagninger. 
Tag ind på næste omg: Strik 1 m, 2 m sammen, 10 (12) 14 (18) 20 m, 1 otit, 2 m, 2 m sammen, 10 (12) 14 (18) 
20 m, 1 oti, 1 m. Fortsæt med at tage ind på denne måde til der i alt er taget ind 5 (6) 7 (9) 10 gange. Tag nu ind 
på hver anden omg 2 gange (alle str.). Klip garnet over og træk enden gennem de resterende 8 m. Hæft enden 
godt.
Tommelfinger: Sæt m fra tommelfingerkilen på p 3½. Saml 2 m op i tommelfingergrebet og strik rundt i glatst 
(alle omg strikkes ret) i 3 (3½) 4½ (5) 6 cm. Strik på næste omg m sammen 2 og 2. Klip garnet over, træk enden 
gennem de resterende m og hæft enden godt. Strik en vante mere.

SOKKER
Slå 44 (48) 56 (60) 72 m op og fordel dem på 3 pinde med 11 (12) 14 (15) 18 m på hver pind. Strik rundt i rib 
2 r, 2 vr i 10 (12) 16 (18) 20 cm. Skift til p 3½ og strik glatst (alle omg strikkes ret). Strik 2 omg. Nu strikkes 
hælen over m på pind 1 og pind 4. Strik glatst med 1 kantm i hver side. Når hælen fra ribben måler ca 4 (4½) 
5½ (6) 7 cm strikkes på en pind fra retsiden således: Strik 12 (13) 15 (16) 19 m, tag 1 m løst af, 1 r, træk den 
løse m over (= 1 oti), 1 r, vend. Tag 1 m løst af, 3 vr, 2 vr sammen, 1 vr, vend. Tag 1 m løst af, 4 r, 1 oti, 1 r, 
vend. Tag 1 m løst af, 5 vr, 2 vr sammen, 1 vr, vend.
Fortsæt på denne måde med at strikke frem og tilbage med 1 m mere for hver vending til alle maskerne i 
siderne er strikket med, sidste p strikkes fra vrangs. 
Fordel de resterende m på 2 pinde. Strik ret over disse m, saml 9 (10) 13 (14) 17 m op indenfor kantm langs 
den ene side af hælen, strik m på pind 2 og 3, saml 9 (10) 13 (14) 17 m langs den anden side af hælen, strik 
m på pind 4. Strik videre rundt i glatst. Når der er strikket 1 omg tages ind på pind 1 og pind 4 således: Strik 
de 2 sidste m sammen på pind 1 og lav en oti over de 2 første m på pind 4. Gentag disse indtagninger på hver 
anden omg til der er 44 (48) 56 (60) 72 m tilbage. Fordel m på 4 pinde. Strik lige op til hele foden måler 10 
(13) 16 (19) 21 cm. Nu tages ind til tåen således: På pind 1 og pind 3 strikkes til der er 3 m tilbage, 1 oti, 1 r. 
På pind 2 og pind 4 strikkes i starten af pinden 1 r, 2 r sammen. Gentag disse indtagninger på hver anden omg 
i alt 7 (8) 8 (9) 11 gange. Strik 1 omg. Tag derefter ind på hver omg 2 (2) 3 (4) 5 gange = 8 m tilbage. Klip 
garnet over og træk enden gennem de resterene m. Hæft enderne.
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TIPS OG RÅD. NÅR DU ER FÆRDIG:
- Gem en banderole til evt. reklamation
- Følg nøje vaskeanvisningerne på banderolen
- Vaskepose anbefales ved maskinvask
- Lad altid arbejdet liggetørre
- Håndstrikkede ting bør opbevares liggende
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