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Dejligt varmt og blødt tørklæde strikket med 
to garnkvaliteter. Ved at kombinere en tråd 
lammeuld og en tråd merinould opstår der et 
unikt farvespil. Tørklædet kan snos to gange 
rundt om halsen eller bæres løst over skul-
derne. Tørklædet er strikket frem og tilbage 
i ret og piftet op med en hæklet kant i to 
kontrastfarver. 
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Materialer:
100 g New Zealand lammeuld fra Filcolana (NL) 
150 g Cinnia fra Filcolana (CN) 
Den viste model i lilla med gul og grøn kant: 100 g NL 
fv. 247 (lyng), 150 g CN fv. 286 (purpur). Til kanten 
en rest af henholdsvis CN fv. 288 (Nabawii grøn) og 
CN fv 287 (Bitter lemon).
Strikkepinde 6 mm  
Hæklenål 4,5 mm

Størrelse 
Omkreds x højde: 180 cm x 23 cm
 
Strikkefasthed 
17 m og 31 p i retstrik på p 6 mm = 10 cm x 10 cm
Forkortelser: 
p: pind(e) 
m: maske(r) 
km: kædemaske(r)

Arbejdsgang 
Halsrøret er strikket frem og tilbage i retstrik, til 
arbejdet har den rette længde. Sy herefter halsrøret 
sammen og hækl til slut rundt langs kanterne. 

Halsrør
Slå 40 m op på p 6 mm med 1 tråd CN fv. 286 og 1 
tråd NL fv. 247. Strik ret frem og tilbage. Tag sidste 
m løst af på alle p med garnet foran arbejdet. Fortsæt 
således, til arbejdet måler 150 cm. Luk af. 

Montering 
Saml halsrøret som vist på tegningen (sæt A til A og 
B til B) og sy halsrøret sammen mellem de to punkter. 
Med hæklenål 4,5 mm hækles 1 km i hver kant-m. 
Fra B til B (inderste kant) hækles med CN fv. 287 og 
fra A til A (yderste kant) hækles med fv. 288. Luk af 
og hæft ender. 
Vask arbejdet i koldt vand, rul det i et håndklæde og 
lad det tørre liggende fladt.
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