Cuore

- et dominostrikket julehjerte

Design: Katrine Wohllebe
Disse hjerter er hurtige og hyggelige at
strikke. Strik dem store eller små i helt enkel
retstrikning, eller med bomber eller løbegang
som dekorativt element. God fornøjelse!
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Materialer
Garnrester og pinde som passer sammen til forholdsvis tæt retstrikning, fx Arwetta Classic, Arwetta Extra
Fin Merino eller New Zealand Lammeuld fra Filcolana
strikket på p 2,5 mm (6-8 g til et stort hjerte), eller
Peruvian Highland Wool fra Filcolana strikket på p 4
mm (ca. 20 g til et stort hjerte).
Polyestervat el. til fyld
Evt. silkebånd til hjerte med hulrække.
Mål
Lille hjerte i Arwetta på p 2,5-3 mm: Ca. 5 cm bredt.
Stort hjerte i Arwetta på p 2,5-3 mm: Ca. 11 cm
bredt.
Lille hjerte i Peruvian Highland Wool på p 4 mm: Ca. 9
cm bredt.
Stort hjerte i Peruvian Highland Wool på p 4 mm: Ca.
17 cm bredt.
Strikkefasthed
Den præcise strikkefasthed er ikke afgørende her –
men sørg for at strikke forholdsvis fast/tæt, så hjertet
holder faconen og fyldet ikke popper ud mellem maskerne.
Arbejdsgang
Hjertets form dannes ved, at der tages ind midt på
arb og ud/ind i siderne. Først strikkes den ene side af
hjertet. Langs opslagskanten af denne strikkes m op
til den anden side, som derefter strikkes på samme
måde. Til sidst sys hjertet sammen langs ”buerne”,
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idet der kommes fyld i, inden det sidste stykke sys
sammen.
Særlige teknikker og forkortelser
Strikkeopslagning (strikket opslagning): Her benyttes
strikket opslagning, som er særlig elastisk og derfor
velegnet, når dele strikkes sammen:
Slå 1 m op. Tag p med m i venstre hånd. Strik m ret,
men uden at løfte den af venstre p. Der er nu 1 m
på højre og 1 m på venstre p. Sæt m fra højre pind
drejet over på venstre p, så der nu er 2 m på venstre
p. Fortsæt med at strikke nye m frem i den yderste
m på venstre p, én ad gangen, og sætte dem over
på venstre p efterhånden, til det ønskede m-antal er
nået.
Kanter: I opskriften angives lænkekant, dvs. at den
yderste m i hver side tages løs af på hver 2. p. (Følg
opskriften nøje, da der skiftes ”retning” på de løse m
undervejs.)
Da kanten ikke skal ”bruges” til noget her på hjerterne, kan man dog også sagtens strikke knudekant,
dvs. hvor den yderste m i hver side strikkes ret på
alle p – det vil ofte være nemmere.
1 udt (lænkeudtagning): Løft garnlænken mellem m
op på venstre p og strik den drejet ret.
1 RLA: 1 ret løs af (med garnet bag arb)
o-indt: 1 ret løs af, 1 r, træk den løse m over den
strikkede.
dbl-indt: 1 ret løs af, 2 r sammen, træk den løse m
over de sammenstrikkede.
1VLA: 1 vrang løs af (med garnet foran arb)

sørg for at den midterste m ligger præcis i midten.
Strik nu som den første side – begynd med 1. p.
Montering
Sy hjertet sammen i siderne og langs buerne fra retsiden, idet det undervejs stoppes med fyld, inden det
sidste stykke af kanten sys sammen.

LILLE, RETSTRIKKET HJERTE
Hjertets ene side
Slå 19 m op med strikkeopslagning (se ovenfor). Marker den midterste m.
1. p (vrangsiden): Strik r til sidste m, 1 vr.
2. p: 1 RLA, 1 udt, strik r til 1 m før midter-m, dblindt (= ny midter-m), strik r til sidste m, 1 udt, 1 vr.
3. p: 1 RLA, strik r til sidste m, 1 vr.
Gentag 2. og 3. p. endnu 1 gang.
Der er 3 retriller på retsiden af arb, og der er stadig
19 m på p.
6. p (retsiden): 1 RLA, strik r til 1 m før midter-m,
dbl-indt (= ny midter-m), strik r til sidste m, 1 vr.
7. p: 1 RLA, strik r til sidste m, 1 vr.
Gentag 6. og 7. p endnu 1 gang.
Der er 5 retriller på retsiden af arb og 15 m på p.
10. p (retsiden): 1 RLA, strik r til 1 m før midter-m,
dbl-indt (= ny midter-m), strik r til de 2 sidste m, 2 r
sm.
11. p: 1 VLA, strik r til de sidste 2 m, 2 r sm.
Der er 6 retriller på retsiden af arb og 11 m på p.
Luk alle m løst af (1. m tages vr løs af og lukkes af
uden at strikkes).

STORT, RETSTRIKKET HJERTE
Hjertets ene side
Slå 39 m op med strikkeopslagning (se ovenfor). Marker den midterste m.
1. p (vrangsiden): Strik r til sidste m, 1 vr.
2. p: 1 RLA, 1 udt, strik r til 1 m før midter-m, dblindt (= ny midter-m), strik r til sidste m, 1 udt, 1 vr.
3. p: 1 RLA, strik r til sidste m, 1 vr.
Gentag 2. og 3. p. endnu 5 gange.
Der er 7 retriller på retsiden af arb, og der er stadig
39 m på p.
14. p (retsiden): 1 RLA, strik r til 1 m før midter-m,
dbl-indt (= ny midter-m), strik r til sidste m, 1 vr.
15. p: 1 RLA, strik r til sidste m, 1 vr.
Gentag 14. og 15. p endnu 4 gange.
Der er 12 retriller på retsiden af arb og 29 m på p.
24. p (retsiden): 1 RLA, strik r til 1 m før midter-m,
dbl-indt (= ny midter-m), strik r til de 2 sidste m, 2 r
sm.
25. p: 1 VLA, strik r til de sidste 2 m, 2 r sm.
26. p: 1 VLA, strik r til 1 m før midter-m, dbl-indt (=
ny midter-m), strik r til de 2 sidste m, 2 r sm.
27. p: 1 VLA, strik r til de sidste 2 m, 2 r sm.
Gentag 26. og 27. p yderligere 1 gang.
Der er 15 retriller på retsiden af arb og 17 m på p.
Luk alle m løst af (1. m tages vr løs af og lukkes af
uden at strikkes).

Hjertets anden side
Læg den første side med retsiden opad og spidsen (=
bunden af hjertet) pegende opad. Strik nu 19 m op
langs opslagskanten fra retsiden – 1 m i hver m, og

Hjertets anden side
Læg den første side med retsiden opad og spidsen (=
bunden af hjertet) pegende opad. Strik nu 39 m op
langs opslagskanten fra retsiden – 1 m i hver m, og
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sørg for at den midterste m ligger præcis i midten.
Strik nu som den første side – begynd med 1. p.
Montering
Sy hjertet sammen i siderne og langs buerne fra retsiden, idet det undervejs stoppes med fyld, inden det
sidste stykke af kanten sys sammen.
STORT HJERTE MED BOBLER
Bobler
1 boble: Strik (1 r, 1 dr r, 1 r, 1 dr r, 1 r) i næste m,
vend og strik 5 vr, vend igen og strik 5 r. Træk nu
2., 3., 4. og 5. m på højre p over den 1. m på p – og
boblen er færdig.

Side 3
siden, men vent med at sy det sidste stykke sammen.
Træk et stykke silkebånd op og ned gennem hullerne
– begynd i midten på den ene side og slut i midten på
den anden side (træk evt. også båndet under sammensyningen i kanten af hjertet ved at lave et par
ekstra ”snydehuller”, så det kommer til at ligge fint
ved kanten). Sæt et bånd mere i den anden halvdel
af hjertet. Stop fyld i hjertet og sy det sidste stykke
af kanten sammen. Bind sløjfe på båndene midt på
begge sider af hjertet.

Hjertets ene side
Strik som ”Stort, retstrikket hjerte”, til der er 3 retriller, set fra retsiden af arb, dvs. 1.-5. p. Fortsæt
således:
6. p (retsiden): Som 2. p.
7. p: 1 RLA, strik vr til sidste m.
Boble-p, hvor kun boblerne strikkes, mens m mellem
boblerne tages løs af (strik gerne boblerne med en
kontrastfv): *3 VLA, 1 boble (se ovenfor)*, gentag fra
*-* i alt 9 gange, tag de sidste 3 m VLA. Bryd garnet.
Sæt nu alle m tilbage på venstre p, så der kan strikkes fra retsiden igen. (Boble-p tælles ikke med i prækkefølgen.)
Gentag 6. og 7. p endnu 1 gang.
Gentag 2. og 3. p endnu 1 gang.
Strik hjertet færdigt som ”Stort, retstrikket hjerte” fra
14. p.
Hjertets anden side og montering
Som til ”Stort, retstrikket hjerte”, hvor hjertets anden
side dog strikkes med bobler.
STORT HJERTE MED HULRÆKKE
Hjertets ene side
Strik som ”Stort, retstrikket hjerte”, til der er 3 retriller, set fra retsiden af arb, dvs. 1.-5. p. Fortsæt
således:
6. p (retsiden): Som 2. p.
7. p: 1 RLA, strik vr pinden ud.
8. p – med huller: 1 RLA, 1 udt, 1 r, *2 r sm, slå om,
2 r*, gentag fra *-* 2 gange mere, 2 r sm, slå om, 2
r, dbl-indt, 2 r, **slå om, o-indt, 2 r**, gentag fra **** 2 gange mere, slå om, 1 o-indt, 1 r, 1 udt, 1 vr.
9. p: Som 7. p.
Gentag 2. og 3. p endnu 1 gang.
Strik hjertet færdigt som ”Stort, retstrikket hjerte” fra
14. p.
Hjertets anden side
Som til ”Stort, retstrikket hjerte”, hvor hjertets anden
side dog strikkes med huller.
Montering
Sy hjertet sammen i siderne og langs buerne fra ret-
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