Trylle - et halsrør i mange farver
Design: Luise Bjerre
Et halsrør strikket i to lækre kvaliteter: Alpaka og lammeuld. Halsrøret er strikket på skrå,
så det holder faconen. Der er to forskellige
modeller at vælge mellem: Den ene er lang
og kan nå to gange om halsen, men er ikke
så høj som den anden model, der til gengæld
er smal og så høj, at den kan trækkes op om
hovedet og fungere som en hætte.
Til alle modellerne er der brugt håndfarvet
Indiecita, der har et utroligt smukt farvespil. Kombineret med ensfarvet lammeuld,
understreges den yderligere. Vil man trylle
med farverne, kan alpakaen kombineres med
mange forskellige farver i lammeulden.
1. udgave - august 2014 © Filcolana A/S
Materialer
Mange farver lammeuld
55 g New Zealand lammeuld fra Filcolana i 36 forskellige farver (ca. 9 m af hver farve)
100 g Indiecita fra Filcolana i fv. 505, 506, 507 eller
508
Én farve lammeuld (se billedet i midten af højre
spalte)
55 g New Zealand lammeuld fra Filcolana i fv 103
(Sandgrå)
100 g Indiecita fra Filcolana i fv. 508
Rundpind 6 mm, 60 (100) cm
Hæklenål 6 mm
Stramajnål
Hjælpegarn
Mål
Højde: 27 (48) cm
Omkreds: 108 (60) cm
Tallene i parenteserne henviser til den høje model
(den grønne på billederne)
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Strikkefasthed
15 m og 30 p i retstrik med en tråd af hver kvalitet på
p 6 mm = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Strik 1 r, 1 vr i samme maske.
2 r sm: 2 r sammen.
Arbejdsgang
Halsrøret er strikket frem og tilbage i retstrik på skrå.
Der tages 1 m ud i den ene side og 1 m ind i den
anden. Arbejdet syes tilslut sammen med maskesting,
så sammensyningen bliver usynlig.
Strikkes halsrøret med 36 forskellige farver af New
Zealand lammeuld, splejses enderne sammen ved
hvert farveskift. Den høje model er strikket uden at
de 36 farver er blevet delt yderligere. For at opnå det
samme mønster i farveskiftene på den lave model
er farverne delt én gang, så der er 72 farveskift. Det
lyder af meget, men når enderne splejses sammen,
er det bare sjovt at se, hvordan striberne dannes.
Halsrør
Med hjælpegarn og hæklenål 6 mm hækles 66 (116)
lm. Luk af. Med en tråd af hver kvalitet, IN og NZ og
rundp 6 mm, 60 (100) cm strikkes masker op i løkken
bag på lm-rækken, begynd i den 1. lm og fortsæt, til
der er 65 (115) m.
1. p: 1 vr løst af, 2 r sm, strik r pinden ud.
2. p: 1 vr løst af, 1 udt, strik r pinden ud.
Gent disse to p, til der er strikket ca. 113 (64) retriller, eller arbejdet har den ønskede længde, slut med
2. p. Husk, at der skal være garn nok tilbage til at sy
arbejdet sammen med maskesting.
Sammensyning
Sy maskerne i hver ende af arbejdet sammen med
maskesting. Trævl lm-rækken op og hæft enderne.
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