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100 (100) g Peruvian Highland Wool fra Filcolana
Til voksenmodellen er brugt 50 g af hver af fv: 259 
(lilla, fv A) og 220 (oliven, fv B) (Garnet er brugt 
næsten til sidste meter  der skal derfor bruges mere 
garn, hvis halsedissen ønskes længere)
Til børnemodellen er brugt i alt ca. 75 g rester i 
farverne 259 (lilla), 220 (oliven), 215 (orange), 226 
(hindbær), 202 (petrol), 136 (karry) 
Rundpind 5 mm, 40 cm lang

Barn (voksen)

Omkreds: Ca. 42 (52) cm i den smalle ende
Længde: Ca. 20½ (25½) cm
 

15 m og 20 p i 2-farvet patent på p 5 mm = 10 x 10 
cm (målt efter vask).  I højden tælles kun de 
masker som kan ses. (Reelt strikkes dobbelt så 
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NB!

Hvis du aldrig har prøvet at strikke 2-farvet 
patent, er her det perfekte begynderprojekt. 
Teknikken gør, at den ene farve træder mest 
frem på den ene side, den anden farve på den 
anden side. 
Der er rigtig mange flotte farver at vælge 
imellem i Peruvian Highland Wool, og du skal 
kun bruge ca. 100 gram til denne halsvarmer, 
så der er store chancer for at du straks får 
lyst til at strikke én mere.
Halsedissen strikkes rundt og består af et rør 
som bliver lidt bredere i den ene ende. Den 
kan bæres både med den brede og den smalle 
ende opad, og bukkes om som en rullekrave. 
Desuden er den vendbar, så du selv kan 
vælge hvilken farve der skal vende udad.
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mange pinde i højden, men det er nemmest kun at 
tælle de synlige masker.)

Patentstrikning er karakteriseret ved at hver 2. maske 
strikkes, og hver 2. maske tages løs af samtidig med 
at garnet slås om pinden. Man strikker altså egentlig 
kun hver 2. m i løbet af en pind. På næste pind byttes 
om og man strikker ”de andre” masker, dvs. dem som 
ikke blev strikket sidst  og de strikkes sammen med 
de tilhørende omslag. På den måde går det 
forholdsvis langsommere at strikke patent end fx 
glatstrikning, men man får samtidig en særlig tyk og 
luftig struktur pga. af omslagene.
I 2-farvet patent er strukturen den samme som i 
ensfarvet, men fordelt på 2 farver  den ene farve 
fremtræder tydeligst på forsiden af arbejdet, den 
anden mest på bagsiden. Der strikkes skiftevis 1 omg 
med fv A og 1 omg med fv B.

Det er nemt at skifte farverne undervejs i 2-farvet 
patent. For overskuelighedens skyld bør man dog kun 
skifte én farve ad gangen, dvs. enten farve A eller B  
det skaber desuden et mere levende farvespil.
På børnemodellen her er både ”forsidefarven” (fv A) 
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Side 2

og ”bagsidefarven” (fv B) skiftet ud for hver 2½-4 
cm, men altså forskudt i forhold til hinanden, og i 
øvrigt uden system i striberne.
For at skifte farve, bytter man ganske enkelt 
arbejdsfarven ud med en anden og strikker som 
man elles ville have gjort. Farve A skiftes ud på en 
omgang, hvor man skal til at strikke med farve A, og 
farve B på en omgang, hvor man skal til at strikke 
med farve B. (Lad enderne i farve A hænge på 
forsiden, fv B på bagsiden af arbejdet.)

 Denne manøvre er 
karakteristisk for patentstrik og kan foretages i én 
glidende bevægelse. Man tager en maske løs af som 
om den skulle strikkes vrang og med garnet  
arbejdet, og slår samtidig garnet om pinden. Man 
ender med en maske som er taget løs af, og som 
har et omslag liggende ”oven på sig”.

Slå 64 (80) m op på rundp. med fv A (= den farve 
som træder frem på forsiden af arb) og strik 2-fv 
patent:

 *1 r, 1 vr løs af med 
omslag, gentag fra * omg rundt. Slut omg med at 
lade fv A hænge på  af arb.

 Sæt fv B til arbejdet  
lad enden af garnet hænge på bagsiden af arb. *1 vr 
løs af med omslag, 1 vr (maske og omslag strikkes 
sammen), gentag fra * omg rundt.  På sidste m: 
Husk at strikke omslaget fra forrige omg sammen 
med m. Slut omg med at lade fv B hænge på

 af arb.
 *1 r (maske og omslag 

strikkes sammen), 1 vr løs af med omslag, gentag 
fra * omg rundt. Slut omg med at lade fv A hænge 
på  af arb.
Gentag 2. og 3. omg til arb måler 16 (20) cm, slut 
med en omg i fv B (dvs. en lige omg).
Strik nu udtagninger således:

 *(1 r, slå 
om, 1 r) i første m (= der tages 2 m ud), 15 (19) m 
patent som vanligt, gentag fra * omg rundt  i alt 4 
dobbeltudtagninger = 72 (88) m.

 1 vr løs af med omslag, 1 
vr, 1 vr løs af med omslag i de udtagne m fra forrige 
omg, 15 (19) m patent som vanligt, gentag fra * 
omg rundt.
Strik yderligere 8 omg  til der kan tælles 5 p af fv A i 
højden fra udtagningen. Slut med en omg i fv B.
Strik igen udtagninger, men nu forskudt i forhold til 
de første:

 *Strik 10 
(12) m patent som vanligt, (1 r, slå om, 1 r) i næste 
m,  7 (9) m patent som vanligt, gentag fra * omg 
rundt  i alt 4 dobbeltudtagninger = 80 (96) m.

 *Strik 10 (12) m patent 
som vanligt, 1 vr løs af med omslag, 1 vr, 1 vr løs af 

Særlige teknikker
”1 vr løs af med omslag”:

foran

Halsedisse

1. omg, strikkes med fv A:

forsiden
2. omg, strikkes med fv B:

NB!

 
bagsiden
3. omg, strikkes med fv A:

forsiden

Næste omg, med fv A og udtagninger:

Næste omg, med fv B:

Næste omg, med fv A og udtagninger:

Næste omg, med fv B:

med omslag i de udtagne m fra forrige omg, 7 (9) m 
patent som vanligt, gentag fra * omg rundt.
Strik yderligere 7 omg  til der kan tælles 5 p af fv A i 
højden fra den seneste omg udtagninger. Slut med en 
omg i fv A.
Luk  af med fv A i rib (1 r, 1 vr).

Eneste montering er hæftning af de løse ender. I 
patentstrik danner omslagene nogle ”baner” mellem 
selve maskerne. Disse baner er dobbelte (fv A på den 
ene side, fv B på den anden side), og man kan med 
fordel sy enderne op igennem disse baner, så de 
ligger mellem de to ”lag” og er nærmest usynlige.
Pres  patentstrik, da det vil ødelægge den dybe 
struktur, men skyl evt. arbejdet op, centrifugér, og lad 
det liggetørre.
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aldrig
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