
1703 CHUNKY HALSEDISSE  
 
Størrelser: small /medium (large /xlarge) 
 
Halsmål: 35-38 (39-41) cm. 
 
Garn: SOFT Organic Wool + Nettles fra ONIONKnit 

Garnforbrug: 1 ngl. – af hver af farverne nr. 1515 gul, 1508 rød, 1533 oliven grøn, 1502 
koksgrå. 

Pinde: Rundp. 7 og 8 /40 cm og rp 8 /60 cm. 

Strikkefasthed: 14 m x 17 p på p nr. 8 med 4 tråde = 10 x 10 cm i glatstrik. 

Opnå det gode resultat: Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere 
pinde. Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå det gode resultat, samt for at 
den angivne garnmængde if. opskriften passer.  
 
Garnalternativ: Kan også strikkes af 2 tråde SOFT Organic Wool + Nettles og 1 tråd NO. 6 
Organic Wool+Nettles – hertil bruges 2 ngl. SOFT Organic Wool + Nettles og 2 ngl. ngl. NO. 6 
Organic wool+Nettles. NB! Ved denne garnkombination strikkes halsedissen med 3 tråde ialt. 

 
m = masker / r = ret / vr = vrang / omg = omgang / dr = drejet / sm = sammen / mark = 
markering eller markér / arb = arbejdet *-* = gentag mellem stjernerne 
kantm-r = kantmasker strikkes ret / arb = arbejdet 
VS = vrangsiden, RS = retsiden. 
Bemærk: Modellen strikkes oppefra og ned, hvilket gør den monteringsfri og nem at variere, 
da den kan prøves på undervejs og både længde og bredde kan tilpasses efter behov.  

Udtagninger = udt løft lænken mellem de to m op og strik den drejet r. 

Opskrift: Modellen strikkes oppe fra rullekraven. 

Slå 60 (66) m op med 4 tråde garn på rp 7 /40 cm. Strik 30 omg. i rib i 3 r, 3 vr. Skift til rp 8 
/40cm og strik 1 omg. r. Sæt et mærke om 2. (1.) og et mærke om 32. (33.) m, der tages på 
hver p og /eller hver omg. 1 m ud i lænken før og i lænken efter mærkerne. Fortsæt i rib med 
skulder udtagninger hver mærkerne SAMTIDIG med at der strikkes vendepinde (teknikken 
German Shortrows er anvendt her. Strik det angivne antal masker og vend. Løft 1. m over på 
højre pind med garnet foran arbejdet, træk i garnet og stram til masken har fået to maskeben, 
når masken skal strikkes, stikkes pinden igennem begge ben som ved en almindelig maske). 

Strik i rib med udtagninger fra omgangens start og vend 5 m efter 2. skulder mærke. Strik 
tilbage og vend 5 m efter 1. skuldermærke. BEMÆRK de nye masker ved 
skulderudtagningerne tælles ikke med, tæl i den oprindelige rib. Vend igen og strik tilbage 
over 2. skuldermærke og vend efter 8 masker. Gentag vendingen i modsatte side. Efter disse 
4 vendinger, fortsættes rundt i rib med udtagninger på skuldrene. Når der i alt er 112 (114) m 
på omg, så strikkes der 1 omg. rib og de to skuldermasker (1 i hver side lukkes af) og hver 
side strikkes nu færdig for sig. Strik 36 p rib med 1 km i begge sider og luk af i rib. Strik den 
anden side på samme måde. 

Hæft ender og damp arbejdet forsigtigt, således at ribben på for- og bagstykkes glattes let ud. 
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