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På en kølig dag er det skønt at kunne trække 
et par handsker på, der passer på en prik.
Jeg elsker handsker og luffer med mønstre 
på, men jeg er ikke altid i humør til pillear-
bejdet med at strikke flerfarvestrik på så små 
ting. Nogle gange skal der bare en lille smule 
dekoration til, og til dette formål er broderi 
med maskesting helt fantastisk. 
Vinterhjerte er et par helt simple handsker, 
der er blevet dekoreret med lidt broderi – 
jeg har tegnet et snefnug med hjerte i – et 
vinterhjerte, men der er muligheder for fri leg 
til at tegne et broderi – eller til helt at lade 
være og bare have et par simple, men lækre 
handsker. 
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Materialer
50 (55) 60 (65) g Arwetta Classic fra Filcolana i farve 
192
Ca. 10 m i kontrastfarve 1 (til snefnug) (farve 101) og 
2 m i kontrastfarve 2 (til hjerte) (farve 253)
Strømpepinde 2,5 mm
Markører og kontrastfarvet tråd til at lade masker 
hvile på

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Bredde over håndryggen: ca. 17 (20) 23 (26) cm
Fingrenes længde bestemmer du selv.

Strikkefasthed
17 m og 21 p i glatstrikning på p 2,5 mm = 5 x 5 cm.

Særlige forkortelser
1udtH (udtagning): Tag 1 m ud mod højre ved med 
venstre pind at samle lænken mellem to m op fra 
bagsiden og strikke den ret
1udtV (udtagning): Tag 1 m ud mod venstre ved med 
venstre pind at samle lænken mellem to m op fra 
forsiden og strikke den drejet ret
lsm (indtagning): Tag 1 maske løs ret af, sæt den 
tilbage på pinden (stadig drejet) og strik 2 m drejet 
ret sammen
1 la, 2 r sm, lmo: Tag 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse 
maske over
FM: Flyt markøren fra venstre til højre pind

TIP: når du samler masker til fingrene, kan du undgå 
huller i overgangen mellem de hvilende og de op-
samlede masker ved at samle en ekstra maske op i 
mellemrummet. Tag disse ekstra masker ind på den 
efterfølgende omgang.
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Arbejdsgang
Handskerne strikkes rundt på strømpepinde. Efter en 
ribkant strikkes der i glatstrikning resten af vejen. 
Der tages ud til tommelfinger, hvorefter maskerne til 
tommelfingeren hviler. Der strikkes videre, indtil der 
sættes masker af til lillefingeren. Endelig fortsæt-
tes endnu et stykke før de midterste fingre strikkes. 
Pegefingeren strikkes først, dernæst langefingeren, 
ringfingeren og endelig lille- og tommelfinger.
Som afslutning kan man vælge at brodere et mønster 
på oversiden af handskerne med maskesting.

OPSKRIFT
Begge handsker
Slå 52 (60) 68 (76) m op, saml omg og strik rundt. 
Vær forsigtig med ikke at sno opslagningskanten. 
Strik rib, 2 r, 2 vr i alt 50 (50) 60 (60) omg. Skift til 
glatstrikning og strik 3 omg. 

Højre handske
Sæt markører som følger: Strik 26 (30) 34 (38) r, sæt 
en markør, 5 r, sæt en markør, strik r til slutningen af 
omg.
Begynd udtagningerne til tommelfingerkilen:
1. omg: Strik r til markøren, FM, 2 r, 1udtV, 1r, 
1udtH, 2 r, FM, strik r omg ud.
2. omg: Strik alle m r.
3. omg: Strik r til markøren, FM, 2 r, 1udtV, 3r, 
1udtH, 2 r, FM, strik r omg ud.
4. omg: Strik alle m r.
5. omg: Strik r til markøren, FM, 2 r, 1udtV, 5r, 
1udtH, 2 r, FM, strik r omg ud.
Fortsæt således med udtagning af 2 m mere mellem 
markørerne på hver 2. omg, til der er 15 (17) 19 (21) 
m mellem udtagningerne. Strik herefter 5 (6) 7 (8) 
omgange glatstrik lige op.
Nu sættes tommelfingermaskerne på et stykke re-
stegarn således: Strik r til markøren, FM, 2 r, lad de 
næste 17 (19) 21 (23) m hvile, slå 5 m op i hullet, 2 
r, FM, strik r omgangen ud.

Strik rundt i glatstrik og strik over de nye m over 
tommelen som følger:
1. omg: Strik r til markøren, FM, 1 r, lsm, 3 r, 2 r sm, 
1 r, FM, strik r omg ud.
2. omg: Strik r til markøren, FM, 1 r, lsm, 1 r, 2 r sm, 
1 r, FM, strik r omg ud.
3. omg: Strik r til markøren, FM, 1 r, 1la, 2rsm, lmo, 
1 r, FM, r omg ud.
Der er nu 50 (58) 66 (74) m på omg. Lad den første 
markør sidde, men fjern den anden. Gå til **.

Venstre handske
Sæt markører som følger: Strik 21 (25) 29 (33) r, sæt 
en markør, 5 r, sæt en markør, strik r omg ud.
Tag ud til tommelfingerkile og fortsæt med indtagnin-
ger over denne som på højre handske.
Der er nu 50 (58) 66 (74) m på omgangen. Lad den 
sidste markør sidde, men fjern den anden. Gå til **

** Begge handsker
Strik lige op, til bunden af lillefingeren er nået (ca. 
6-8 omgange). Sæt derefter masker af til lillefingeren 
således: 
Strik 43 (51) 58 (66) r, lad de næste 12 (14) 16 (16) 
m hvile på et stykke restegarn (dvs. 6 (7) 8 (8) m fra 
hhv. omgangens slutning og begyndelse), slå 3 (3) 4 
(4) m op i hullet og strik frem til den tilbageværende 
markør. Her begynder nu omg. Strik lige op til bunden 
af de midterste fingre er nået (ca. 5 omgange). Fjern 
markøren.

Pegefinger
Garnet er placeret i overgangen mellem over- og 
underside på handsken (afhængigt af om du strikker 
højre eller venstre handske). Sæt alle maskerne på et 
stykke restegarn uden at bryde det garn, du strikker 
med.
Sæt 8 (9) 10 (11) m fra handskens overside og 8 (8) 
10 (11) m fra handskens underside tilbage på pin-
dene. Slå 3 m op i hullet (mod langefinger) og strik 
glatstrik lige op, indtil fingeren er 3 mm kortere end 
ønsket. 
Næste omg: 1 (0) 1 (1) r, strik m sammen 2 og 2 
omg rundt. Strik 1 omgang glatstrik , bryd derefter 
garnet, træk garnenden igennem de resterende 10 
(10) 12 (13) m og træk hullet godt til.

Langefinger
Sæt 6 (7) 8 (10) m fra handskens overside og 6 (7) 
8 (10) m fra handskens underside tilbage på pindene. 
Saml 3 m op i opslagningskanten mod pegefingeren 
og slå 3 m op i hullet (mod ringfingeren).
Strik glatstrik lige op, indtil fingeren er 3 mm kortere 
end ønsket. 
Næste omg: strik m sammen 2 og 2  omg rundt. 
Strik 1 omg glatstrik, bryd garnet, træk garnenden 
igennem de resterende 9 (10) 11 (13) m og træk hul-
let godt til.

Ringfinger
Sæt de resterende 13 (16) 18 (20) hvilende tilbage 
på pindene og saml 3 m op i opslagningskanten mod 
langefingeren. 
Strik glatstrik lige op, indtil fingeren er 3 mm kortere 
end ønsket. 
Næste omg: 0 (1) 1 (1) r, strik m sammen 2 og 2 
omg rundt.
Strik 1 omgang glatstrik, bryd garnet, træk garnen-
den igennem de resterende 8 (10) 11 (12) m og træk 
hullet godt til.

Lillefinger
Sæt de hvilende 12 (14) 16 (16) m fra lillefingeren 
tilbage på pinden og saml 3 m op i opslagningskanten 
mod ringfingeren.
Strik glatstrik lige op, indtil fingeren er 3 mm kortere 
end ønsket. 
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Næste omg: 1 r, strik m sammen 2 og 2 omg rundt. 
Strik 1 omgang glatstrik, bryd garnet, træk garnen-
den igennem de resterende 8 (9) 10 (10) m og træk 
hullet godt til.

Tommelfinger
Sæt de hvilende 17 (19) 21 (23) m tilbage på pin-
dene og saml yderligere 5 m op i opslagningskanten 
mod pegefingeren. Begynd omgangen ved de opsam-
lede masker:
1. omg: Sæt en markør, 5 r, sæt en markør, strik r 
omg rundt.
2. omg: FM, lsm, 3 r, 2 r sm, FM, r omgangen ud
3. omg: FM, lsm, 1r, 2 r sm, FM, r omgangen ud

Der er nu 18 (20) 22 (24) m på tommelen. Fjern 
markørerne og strik lige op, indtil fingeren er 3mm 
kortere end ønsket. 
Næste omg: Strik m sammen 2 og 2 omg rundt. 
Strik 1 omgang glatstrik, bryd garnet, træk garnen-
den igennem de resterende 9 (10) 11 (12) m og træk 
hullet godt til.

Afslutning
Hæft alle ender. Broder evt. motivet på oversiden 
af handskerne med maskesting. Motivet er 21x21 
masker og kan derfor være på alle størrelserne uden 
problemer.
Vask handskerne let og lad dem tørre fladt.

Diagrammer

Diagrammet til venstre viser mønsteret til broderiet 
på handskerne. Det tomme diagram til højre kan du 
bruge til selv at tegne et mønster, som du kan bro-
dere på dine handsker.

Bundfarve

Kontrastfarve 1

Kontrastfarve 2

Forklaring til diagram


