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Halsrør strikket i et lækkert, blødt garn i 50 
% bomuld og 50 % uld. Det kan bruges som 
sjal over skuldrene eller som tørklæde rundt 
om halsen året rundt. Halsrøret er strikket 
med skiftevis 1 og 3 tråde. Strikketeknik-
ken giver tørklædet en varieret og elastisk 
struktur med skiftevis grove og transparente 
striber.
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Materialer
300 g Merci fra Filcolana:
I tre farver (som på billederne i højre kolonne):
100 g i fv 9245 (Lyseblå = A) 
100 g i fv 1390 (Sart grøn = B)
100 g i fv 1770 (Lavendel = C) 
Ensfarvet (som på billedet nedenfor):
300 g i fv 1770 (Lavendel = C)
Rundpind 5,5 mm
En rest garn til hjælpegarn
En nål til sammensyning

Mål
Omkreds x bredde: 160 cm x 29 cm

Størrelse
Onesize

Strikkefasthed
17 m og 30 p i mønster på p 5,5 mm = 10 cm x 10 
cm

Særlige forklaringer
Strik fra samme side af arb som før: Betyder at arb 
ikke vendes inden næste pind. Skub i stedet masker-
ne tilbage på pinden og følg opskriftens anvisninger 
på hvilke(n) farve(r), der skal strikkes videre med.
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Arbejdsgang
Tørklædet er strikket i retstrik på den smalle led. Når 
arbejdet har den rette længde, syes det sammen til et 
rør. Den første og sidste pind er strikket med hjælpe-
garn, som bruges til at sy efter, når tørklædet til sidst 
skal sys sammen med maskesting. 
Mønsteret i tørklædet fremkommer ved at strikke 
med 1 eller 3 tråde. Garnet skal ikke brydes under-
vejs. 

Tørklæde
Slå 50 m op med hjælpegarn og strik 1 p r. Skift til 
fv C og strik 1 p r fra samme side som før. (Der er 
nu 2 p glatstrik, hvor af kun den ene pind er strikket 
med Merci. Den pind, der er strikket med hjælpegarn 
erstattes af fv B ved sammensyningen). Vend arb.

Mønsterrapport (10 p):
**Strik 4 p r frem og tilbage med fv A, B og C sam-
men (= 3 tr). *Strik 1 p r med fv A. Skift til fv B og 
strik 1 p r fra samme side som før. Skift til fv C og 
strik 1 p r fra samme side som før. Vend arb*. Strik 
en gang mere fra * til *. 

Gentag fra ** gennem resten af arbejdet (=1 møn-
sterrapport). Mønsterrapporten gentages i alt 44 
gange, eller til tørklædet har den rette længde.

Afslutning
Strik 4 p r frem og tilbage med fv A, B og C sam-
men. Strik 1 p r med fv A. Skift til fv B og strik 1 p r 
fra samme side som før. Skift til fv C og strik 1 p r fra 
samme side som før. Vend arb. Strik 1 p r med fv A. 
Skift til hjælpegarn og strik 1 p r fra samme side som 
før. Luk af. Bryd fv A og C. 

Halsrøret syes sammen med maskesting. Brug B til 
sammensyning. Sammensyningen erstatter hjælpe-
garn i begge ender. Til sidst fjernes hjælpegarnet. 
Hæft ender.


