






Okapi Neckwarmer


Lile 
KNITWEAR DES IGN



Størrelse 
1 (2) 3 (4) 

Skuldermål 
Passer til skuldre, der måler: 34 (36) 38 (40) cm 

Forbrug  

100 g New Zealandsk Lammeuld fra G-uld, til rib fv A 

100 g New Zealandsk Lammeuld fra G-uld, til striber og icord fv B  

Pinde


Rundpind 5 mm, 80 cm  
Strømpepind 4,5 mm til icord 

Strikkefasthed, målt i glatstrik 
- i dobbelt tråd på pind 5 mm 

16 masker på 10 cm 
23 omgange på 10 cm 

Sværhedsgrad 

Øvet 


Nyttig viden 

Halsedissen strikkes oppefra med dobbelt tråd og har ombukket halsrib. Der tages ud, inden der 
strikkes striber. I stribestykket tages ud med fv B. Der afsluttes med en icordkant.  



Rullekrave  
Slå 76 (80) 84 (88) masker op med dobbelttråd med fv A. Strik rundt i rib *1 ret, 1 vrang*, til 
arbejdet måler 16 (18) 20 (20) cm. Skift til glatstrik. Tag 44 (40) 36 (32) masker ud jævnt fordelt, til 
120 masker, ved at strikke lænken op og strikke den drejet ret.  

Bærestykke 
Sæt fv B til, hold fv B tættest ved fingerspidsen, på pegefingeren. Strik 6 (7) 8 (9) omgange 
glatstrik, skiftevis 1 maske af hver farve, start med fv B.  

Tag ud i striber, således: Strik *1 ret, slå om (med fv B), 1 ret (med fv A)*. Gentag *-* omgangen ud. 
På næste omgang strikkes omslag drejet ret = 180 masker på omgangen. Strik 6 (7) 8 (9) 
omgange.  

Icordkant 
Der strikkes icord rundt langs kanten. Skift til pind 4,5 mm.  

Fra omgangens begyndelse slåes 3 nye masker op med strikkeopslag. Strik *2 ret, 2 drejet ret 
sammen, skub maskerne tilbage på venstre pind*, gentag *-* omgangen ud.  

Sy enderne sammen med maskesting.  

Montering 

Buk ribben ind i halsedissen og sy opslagskanten fast ved bunden af ribben, så ribkanten ligger 
dobbelt. 
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God strikkelyst! 


