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Farverige strikket halsrør, der kan nå to 
gange rundt om halsen. 
Halsrøret har en ribeffekt, som er fremkom-
met ved at hækle masker op fra vrangsiden 
i det færdige arbejde. Halsrøret er nemt at 
strikke, da det er strikket rundt i ret - og så 
er der rig mulighed for at lege med farver. 
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Materialer:
Cinnia fra Filcolana
Variant 1 (hvid bundfarve):
100 g fv 101 (Råhvid) - CN1
50 g fv 291 (Azalea) - CN2
50 g fv 280 (Curacao) - CN3
50 g fv 288 (Nabawii) - CN4

Farvevariant 2 (grå bundfarve): 
100 g fv 401 (Lysegrå) - CN1
50 g fv 270 (MIdnat) - CN2
50 g fv 240 (Reseda) - CN3
50 g fv 146 (Søgrøn) - CN4

Farvevariant 3 (gul bundfarve): 
100 g fv 287 (Bitter Lemon) - CN1
50 g fv 281 (Rimfrost) - CN2
50 g fv 284 (Kumquat) - CN3
50 g fv 227 (Gammelrosa) - CN4

Rundpind 3½ mm, 80 cm
Hæklenål 4 mm
Hjælpegarn

Mål
Højde 30 cm og omkreds 150 cm. 
 
Strikkefasthed
23 m og 35 p i glatstrikning på p 3½ mm = 10 cm x 
10 cm.

Forkortelser
omg: omgang(e)
m: maske(r)
r: ret
lm: luftmaske(r)
arb: arbejdet
RAP: rapport

Arbejdsgang
Halsrøret strikkes rundt i ret. Undervejs strikkes stri-
ber. På den sidste omg inden aflukning slippes hver 6. 
m, så maskerne løber. For hver løbemaske, fremkom-
mer der en lodret række af lænker, der hækles op fra 
vrangsiden. Til sidst lukkes alle m af. 
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Halsrør
Slå 300 m op med CN1 på rundp 3½ mm. Benyt 
hækleopslagning: Med hæklenål 4 mm hækles en lm-
kæde med i alt 300 lm. Vend lm-kæden, så bunden af 
lm vender op. Saml, med rundpind 3½ mm, 1 m op i 
bundlænken på hver lm, til der er i alt 300 m på pin-
den. Saml arb og strik r rundt. Strik i alt 6 omg r med 
CN1. Fortsæt med at strikke RAP 1-3 som beskrevet: 

RAP 1: 6 omg r med CN2, 2 omg r med CN1, 6 omg r 
med CN2, 4 omg r med CN1
RAP 2: 6 omg r med CN3, 2 omg r med CN1, 6 omg r 
med CN3, 4 omg r med CN1
RAP 3: 6 omg r med CN4, 2 omg r med CN1, 6 omg r 
med CN4, 4 omg r med CN1 

Gentag RAP 1–3. Fortsæt med CN1. På den efterføl-
gende omg (det er den sidste omg inden aflukning) 
strikkes således: *Strik 5 r, slå om så der kommer et 
omslag og lad næste m falde*. Gentag fra * til * til 
omg rundt. Med fingrene hjælpes løbemaskerne til at 
løbe. For hver løbemaske fremkommer der en lodret 
række af lænker i arb helt ned til opslagskanten (der 
er stabil fordi den er lm). De resterene m forbliver på 
pinden. 

Med hæklenål 4 mm hækles løbemaskerne op såle-
des: Vend arb med vrangsiden udad. Før nålen gen-
nem lm i opslagskanten lige der hvor en m er løbet. 
Der kan nu hækles op i hver 2. lænke, så der frem-
kommer r m på vrangmaskesiden: *spring en lænke 
over, før nålen under den næste lænke og træk nålen 
med lænken med tilbage og forbi m på nålen. Der er 
nu 1 m på nålen*. Gentag fra * til * hele vejen op. 
Træk hjælpegarn gennem masken og lad den hvile. 
Gentag ophæklingen med alle løbemaskerne hele ve-
jen rundt. Når alle løbemaskerne er hæklet op, lukkes 
alle m i kanten af (inklusiv m på hjælpegarn). Hæft 
ender.


