Falke

- en nem halsedisse til hele familien

Design: Nanna Gudmand-Høyer
En halsedise er praktisk til børn, som ofte
ikke må have halstørklæde på i daginstitutionerne. Falke er helt enkel og nemt strikket.
Halsedisen strikkes rundt, og udtagningerne
danner et diskret lille mønster. Opskriften er
gradueret, så den både kan strikkes til børn
og voksne.
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Materialer
100 g Anina fra Filcolana i farve 954 (Light grey melange)
4 mm rundpind 40 cm eller 4 mm strømpepinde 4
mm rundpind 60 cm
8 maskemarkører
Størrelser
XS (S) M (L)
En halsedisse må gerne sidde godt til i halsen, men
samtidig skal den kunne komme over hovedet uden
for meget besvær. Derfor er halsedissen gradueret
i fire størrelser. Som udgangspunkt er XS til vuggestuebørn (1-3 år), S til børnhavebørn (3-6 år), M til
skolebørn og voksne med forholdsvis små hoveder,
og L til voksne med lidt større hoveder.
I undertegnedes familie, har vi hovedmål på 52, 56
og 62 cm, og vi passer henholdsvis en S, M og L. (I
praksis kan vi dog alle få størrelse S over hovedet.)
Strikkefasthed
20 m og 34 p i glatstrik i dobbelt garn på pind 4 mm
Forkortelser
fogb i næste m, udtagning lavet ved at strikke 1 ret i
forreste og 1 ret i bageste kæde af den næste maske
på pinden. pm, placer markør
Opslagning (strikket lænkeopslagning): Lænkeopslag-
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ningen er valgt fordi den ikke har en ret og vrangside. Du kan bruge en almindelig opslagning, hvis du
synes det er nemmere. Start med at lave en løkke på
den ene pind (nu venstre pind). Før spidsen af højre
strikkepind venstre om masken på venstre pind, og
træk en ny maske med tilbage og op på venstre pind
(du fører højre strikkepind rundt om masken forfra,
du skal altså ikke ind i masken som ved normal retstrikning). De resterende masker slås op ved at føre
højre pind ind imellem de to sidste masker på venstre
pind og fange strikkegarnet. Derefter trækkes en ny
maske ud imellem maskerne som før og sættes op på
venstre pind. Du kan evt. google “cable cast on” for
at finde videoinstruktioner.
Halsedissen
Slå 60 (64 (68) 72 m løst op med lænkeopslagning på
den lille rundpind eller strømpepinde, strik 13 (14) 15
(16) cm rib i 2 r, 2 vr.
Forsæt i glatstrik og tag ud på hver anden omgang
således (skift til en større rundpind, når du har for
mange masker til den lille rundpind/strømpepindene):
Strik en omg ret hvor du placerer markørene som følger: *Strik 7 (8) 8 (9) m ret, sæt en markør, strik 8
(8) 9 (9) ret, sæt en markør. Gentag fra * omg rundt.
**Strik ret til næste markør, fogb i næste m. Gentag
fra ** omgangen ud. Strik 1 omg ret.
Forsæt således med at tage ud på hver 2. omg indtil
du har strikket 12 (14) 16 (18) omg med udtagninger. (Slut med en udtagningsomg). Strik 3 omg rib 2
r, 2 vr. Luk af i rib.
Montering
Hæft ender. Skyl halsedissen op, og lad den tørre.
(Ribben holder op med at bukke rundt, når det strikkede er skyllet op).
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