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Mønsteret og farven i halsedissen er inspireret af havets skiftende vandstand mellem flod og
ebbe, som giver de fine linjer på kysten når vandet trækker sig tilbage.

STØRRELSER
S/M (M/L)
MÅL
Omkreds hals: 38 (42) cm
Højde midt for (bærestykke): 10 (12) cm
STRIKKEFASTHED
22 m og 36 p i mønster på p 3,5 mm = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende.
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til
tyndere pinde.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
50 (50) g Saga fv. 950 (Light Grey)
50 (50) g Alva fv. 101 (Natural White)
Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt sammen.
Rundpind 3,5 mm, 40 og 60 cm.
Rundpind 3 mm til biesekant (hjælpepind)
Strømpepinde 3,5 mm.
Strømpepinde og korte rundpinde kan udelades hvis
der strikkes magic loop på 80-100 cm rundpind.
1 maskemarkør eller tråd i kontrastfarve.
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Teknik

Arbejdsgang

SÆRLIGE FORKORTELSER

Halsedissen strikkes oppe fra og ned.

udt
Udtagning. Løft lænken mellem 2 m op på venstre p
og strik den drejet ret.

Hele arbejdet strikkes med 1 tråd af hver kvalitet.

SÆRLIGE TEKNIKKER
Vendemaske
Tag 1. m vr løs af med garnet foran masken (mod dig
selv). Før garnet over højre pind og ned bag arbejdet
(væk fra dig selv) og træk i garnet så der opstår ”en
dobbeltmaske”. Strik videre.
Når du skal strikke igennem vendemasken, strikkes
denne som én maske, henholdsvis i ret eller vrang som
arbejdet viser.
Denne teknik kaldes German Short Rows.
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Først strikkes den dobbelt halskant i rib.
Halskanten foldes og strikkes sammen, hvorefter der
strikkes en biese.
Efterfølgende strikkes der vendepinde i nakken for at
opnå en bedre pasform.
Bærestykket strikkes med mønster og der laves
udtagninger som beskrevet i opskriften.
Halsedissen afsluttes med retriller.
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Opskrift

3. vendep: 1 vendem, strik r til 10 m efter vendem på
forrige p, vend.
4. vendep: 1 vendem, strik vr til 10 m efter vendem fra
forrige p, vend.

KRAVE
Slå 96 (112) masker op på strømpepind 3,5 mm med
1 tråd af hver kvalitet.

Gentag 3. og 4. vendep yderligere 3 (4) gange.

Strik 16 (18) cm rib (2 r, 2 vr). Målet svarer til en
færdig højde på rullekraven på 8 (9) cm.
Ønskes en højere eller lavere krave skal det justeres
inden ribstykket foldes og strikkes sammen.
Fold ribben dobbelt så opslagskanten ligger inderst
(væk fra dig selv) og strik kraven sammen, således:
*Stik venstre p ind i 1. opslåede m i opslagskanten, så
denne m ligger foran den første m på pinden, strik 2 r
sm*, gentag fra * til * omg ud.

Strik 1 omg ret.

Sidste vendep: 1 vendem, strik r til omgangsmarkøren.

Indsæt en omgangsmarkør ved omg begyndelse.
BIESE
Strik 8 omgange glatstrik og vend derefter arbejdet
med vrangsiden frem (mod dig selv), brug en ekstra
rundpind og stik pinden ind under de tværgående
lænker (bagsiden af den glatstrikkede maske) på første
maskerække efter ribkanten, og saml maskerne op på
pinden hele vejen rundt.
Vær opmærksom på, at første maske du sætter på
hjælpepinden skal være i samme række som første
maske på din aktive pind.
Vend arbejdet så retsiden igen vender frem (mod dig
selv) og fold biesen, således at pinden med arbejdets
aktive masker og rundpinden med de opsamlede
masker ligger parallelt. Strik nu maskerne sammen ved
at stikke højre pind igennem begge de forreste masker
på én gang, og strik dem ret sammen.
Når alle masker er strikket sammen har du strikket
strikket 1 biese.
Strik 1 omg glatstrik.
Maskemarkøren ved omgangens start markerer nu midt
bag.
Begynd ved markøren og strik vendepinde frem og
tilbage, for at forhøje nakken således:
1. vendep (retsiden): Strik 7 r, vend.
2. vendep: 1 vendem, strik 13 vr, vend.
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BÆRESTYKKE
1. omg: Strik r omg ud.
2. omg (udtagningsomg): *Strik 4 r, 1 udt*, gentag
fra * til * omg ud = 120 (140) m.
3. omg: Strik *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * omg ud.
4. omg: Strik r omg ud.
5. omg (udtagningsomg): *Strik 5 r, 1 udt*, gentag
fra * til * omg ud = 144 (168) m.
6. omg: Som 3. omg.
7.-8. omg: Strik r omg ud.
9. omg: Som 3. omg.
10. omg: Strik r omg ud.
11. omg (udtagningsomg): *Strik 6 r, 1 udt*,
gentag fra * til * omg ud = 168 (196) m.
Gentag 6.-10. omg.
17. omg (udtagningsomg): *Strik 7 r, 1 udt*,
gentag fra * til * omg ud = 192 (224) m.
Gentag 6.-10. omg.
23. omg (udtagningsomg): *Strik 8 r, 1 udt*,
gentag fra * til * omg ud = 216 (252) m.
Gentag 6.-8. omg.
Afslut med retriller, således:
Del arbejdet midt bag ved omgangsmarkøren og strik
5 p r frem og tilbage på rundpinden = 3 retriller i alt,
set fra arbejdets retside. Sidste p er fra vrangsiden.
Luk af i ret på næste p.
MONTERING
Hæft alle ender.
Sy slidsen ved retrillerne sammen, midt bag.
Vask halsedissen efter anvisningerne på banderolerne
og lad halsedissen tørre liggende på et håndklæde
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