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Mønsteret og fargen i dette designet er inspirerte av havets skiftende vannstand mellom flo og 
fjære, som gir de fine linjene på kysten når vannet trekker seg tilbake. 

EbbeDesign: Hanne Rimmen

STØRRELSER
S/M (L/XL)

MÅL
Omkrets hals: 38 (42) cm
Høyde midt foran (bærestykke): 10 (12) cm

STRIKKEFASTHET
22 m og 36 p i mønster på p 3,5 mm = 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. 

Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere 
pinne, har du færre masker på 10 cm, skal du bytte til 
tynnere pinne.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
50 (50) g Saga frg. 950 (Light Grey)
50 (50) g Alva frg. 101 (Natural White)

Det strikkes med 1 tråd av hver kvalitet holdt sammen.

Rundpinne 3,5 mm, 40 og 60 cm. 
Rundpinne 3 mm til biesekant (hjelpepinne) 
Strømpepinne 3,5 mm.
Strømpepinne og korte rundpinne kan utelates hvis du 
strikker magic loop på 80-100 cm rundpinne.

1 maskemarkør eller tråd i kontrastfarge.
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Teknik
SPESIELLE FORKORTELSER

økn 
Økning. Løft lenken mellom 2 m opp på venstre p 
og strikk den vridd rett.

SPESIELLE TEKNIKKER

Vendepinner
Ta 1. m vr løst av med garnet foran masken (mot deg 
selv). Før garnet over høyre pinne og ned bak arbei-
det (vekk fra deg selv) og trekk i garnet så der blir «en 
dobbeltmaske». Strikk videre. 
Når du skal strikke igjennom vendemasken, strikkes 
denne som én maske, henholdsvis i rett eller vrang som 
arbeidet viser.
Denne teknikken kaldes German Short Rows.
 

Arbeidsgang
Halsen strikkes ovenfra og ned. Hele arbeidet strikkes 
med 1 tråd av hver kvalitet. 

Først strikkes en dobbel halskant i ribb. 

Halskanten brettes og strikkes sammen, og det strikkes 
en biese. 

Så strikkes det vendepinner i nakken for å få en bedre 
passform. 

Bærestykket strikkes med mønster og det strikkes 
økinger som beskrevet i oppskriften. 

Halsen avsluttes med riller.
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Oppskrift
HALSKRAGE
Legg opp 96 (112) m på strømpepinne 3,5 mm, med 
1 tråd av hver kvalitet.
Strikk 16 (18) cm ribb (2 r, 2 vr). Målet tilsvarer en 
ferdig høyde på rullekragen på 8 (9) cm, ønskes en 
høyere eller lavere krage skal det justeres før arbeidet 
brettes og strikkes sammen.

Brett ribben dobbelt så oppleggskanten ligger innerst 
(vekk fra deg selv) og strikk kragen sammen, slik: 
*Stikk venstre p inn i 1. m i oppleggskanten, så denne 
m ligger foran den første m på pinnen, strikk 2 r sm*, 
gjenta fra * til * omg ut.

Sett inn en omgangsmarkør ved starten på omg.

BIESE
Strikk 8 omganger glattstrikk og snu deretter 
arbeidet med vrangen frem (mot deg selv), bruk en 
ekstra rundpinne og stikk pinnen inn under de 
tverrgående lenkene (baksiden av den rette masken) på 
første maskerekke etter ribbkanten, og sett maskene 
opp på pinnen hele veien rundt. 
Vær oppmerksom på at den første masken du setter 
på hjelpepinnen skal være i samme rekke som første 
maske på din aktive pinne. Snu arbeidet så retten igjen 
vender frem (mot deg selv) og brett biesen, slik at pin-
nen med arbeidets aktive masker og rundpinnen med 
de oppsamlede maskene ligger parallelt. 
Strikk nå maskene sammen ved å stikke høyre pinne 
igjennom begge de forreste masker på én gang, og 
strikk dem rett sammen. 
Når alle maskene er strikket sammen har du strikket 
1 biese. 

Strikk 1 omg glattstrikk.

Maskemarkøren ved starten på omgangen markerer nå 
midt bak.
 
Start ved markøren og strikk vendepinner frem og 
tilbake for å lage halsen høyere bak, slik: 
1. vendep (retten): Strikk 7 r, snu.

2. vendep: 1 vendem, strikk 13 vr, snu.

3. vendep: 1 vendem, strikk r til 10 m etter vendem på 
forrige p, snu.
4. vendep: 1 vendem, strikk vr til 10 m etter vendem 
fra forrige p, snu.

Gjenta 3. og 4. vendep ytterligere 3 (4) ganger. 

Siste vendep: 1 vendem, strikk r til omgangsmarkøren. 

Strikk 1 omg rett.
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BÆRESTYKKE
1. omg: Strikk r omg ut.

2. omg (økn.omg): *Strikk 4 r, 1 økn*, gjenta fra * 
til * omg ut = 120 (140) m. 

3. omg: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til * omg ut.

4. omg: Strikk r omg ut.

5. omg (økn.omg): *Strikk 5 r, 1 økn*, gjenta fra * 
til * omg ut = 144 (168) m.

6. omg: Som 3. omg.

7.-8. omg: Strikk r omg ut.

9. omg: Som 3. omg.

10. omg: Strikk r omg ut.

11. omg (økn.omg): *Strikk 6 r, 1 økn*, gjenta fra 
* til * omg ut = 168 (196) m.

Gjenta 6.-10. omg.

17. omg (økn.omg): *Strikk 7 r, 1 økn*, gjenta fra 
* til * omg ut = 192 (224) m.

Gjenta 6.-10. omg.

23. omg (økn.omg): *Strikk 8 r, 1 økn*, gjenta fra 
* til * omg ut = 216 (252) m.

Gjenta 6.-8. omg.

Avslutt med riller, slik:
Del arbeidet midt bak ved omgangsmarkøren og strikk 
5 p r, frem og tilbake på rundpinnen = 3 riller i alt, sett 
fra retten av arbeidet. siste p er fra vrangen.
Fell av i rett på neste p.

MONTERING
Fest alle tråder. Sy splitten ved rillene sammen midt 
bag. 
Vask halsen etter anvisningene på banderolene og la 
den tørke liggende på et håndkle.


