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Et florlet, strikket halsrør med diagonale 
striber, der antyder formen på en pil. Model-
len er strikket i to garner: Lammeuld og kid 
mohair, som begge er varme og bløde. De to 
garner ligger i farver, der matcher hinanden, 
så der er rig mulighed for at lege med farver, 
hvad enten du ønsker et ensfarvet halsrør ell-
ler et, der ligger tone i tone. 

Halsrøret er strikket i et mønster, der er en 
form for rillestrik, men med en rapport der 
går over tre pinde. I praksis kan det lade sig 
gøre ved at strikke to pinde med en tråd garn 
fra hvert sit garnnøgle og herefter en pind 
med begge tråde. 
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Materialer
Rundpind 6 mm
En rest hjælpegarn
Synål til sammensyning
Grøn variant
40 g New Zealand lammeuld (NZ) fra Filcolana i fv. 
124 (A)
25 g New Zealand lammeuld (NZ) fra Filcolana i fv. 
123 (B)
50 g Tilia (TL) fra Filcolana i fv. 102 (Sort)
Multifarvet
55 g New Zealand lammeuld (NZ) fra Filcolana i 
forskellige farver. (I det opstrikkede tørklæde er der 
brugt 9 m af hver af 36 forskellige farver)
50 g Tilia (TL) fra Filcolana fv. 102 (Sort).

Mål
Omkreds: 200 cm
Højde: 27 cm 

Strikkefasthed 
28 m og 18 p i mønster på p 6 mm = 10 cm x 10 cm 

Særlige forkortelser og forklaringer 
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pin-
den og strik den drejet ret 
Strik fra samme side af arb som før: Betyder, at arb 
ikke vendes inden næste pind. Skub i stedet masker-
ne tilbage på pinden. Garnet (TL) brydes ikke, men 
hviler, mens der strikkes 1 pind r med det andet garn 
(NZ) fra samme side af arb som før.

Arbejdsgang 
Halsrøret er strikket i retstrik frem og tilbage på den 
smalle led. Bredden af arbejdet er lig med højden på 
halsrøret, og længden er halsrørets omkreds. Strik-
keteknikken er beskrevet under afsnittet ’Mønster’. 
Første og sidste pind strikkes på et hjælpegarn, og 
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halsrøret syes sammen med maskesting, så sammen-
syningen er usynlig.

Mønster 
1 mønsterrapport går over 3 pinde og strikkes med 2 
tråde på følgende måde: 1 pind r med 1 tråd TL. Strik 
1 pind r fra samme side af arb som før med 1 tråd 
NZ. Vend arb og strik 1 pind r med begge tråde.

Farveskift 
Farveskift gælder kun for lammeulden. Der bruges 
samme farve Tilia gennem hele arbejdet. Lamme-
ulden kan med fordel splejses sammen, hver gang 
der skiftes farve. Det gør overgangene pæne, og det 
betyder også, at arbejdet med at hæfte ender næsten 
er ikke-eksisterende.

Grønt halsrør
I denne model er der 2 farver lammeuld. Strik *22 
mønsterrapporter med fv. A og herefter 14 mønster-
rapporter med fv. B*. Gentag fra *-* i alt 3 gange. I 
alt strikkes 108 mønsterrapporter.

Multifarvet halsrør
I denne model er der 36 farver lammeuld. Farveskif-
tene ligger tilfældigt i forhold til mønsteret, og her er 
det en ekstra stor fordel at splejse enderne sammen. 
I alt ca. 100-110 rapporter.

Halsrør 
Slå 75 m op på p 6 mm med hjælpegarn og strik 1 p r 
med hjælpegarn. Bryd garnet. 
1. p: Med 1 tråd NZ strik fra samme side af arb som 
før på følgende måde: 2 r sm, 18 r, 1 udt, 1 r, 1 udt, 
52 r. Afslut p med 2 r sm. Vend arb. 
2. p: Med begge garner: 2 r sm, 52 r, 1 udt, 1 r, 1 
udt, 18 r. Afslut p med 2 r sm. Vend arb. 
3. p: 1 p r med 1 tråd TL, hvor første og sidste m 
tages løst af med garnet bag arb. 
4. p: 1 p r med 1 tråd NZ, strik fra samme side af arb 
som før på følgende måde: 2 r sm, 18 r, 1 udt, 1 r, 1 
udt, 52 r. Afslut p med 2 r sm. Vend arb. 
5. p: Med begge garner 2 r sm, 52 r, 1 udt, 1 r, 1 udt, 
18 r. Afslut p med 2 r sm. Vend arb. 
Gentag 3., 4. og 5. p, til halsrøret har den ønskede 
længde. 
Vend arb og strik 1 p r med hjælpegarn. Luk af. 

Montering 
Halsrøret syes sammen med maskesting. Sy første og 
sidste pind der ikke strikket med hjælpegarnet sam-
men med TL og fjern herefter hjælpegarnet. 


