
KAPPE, ENSFARVET/STRIBER 
 

 
 

OBS! 

Kantmasker: På r-side p: 3 r, 1 vr - Strik til de sidste 4 

m, 1 vr, 3 r. På vr-side p: 4 r, strik til de sidste 4 m, 4 r. 

 

Stribemønster, strikkes én gang: 

16 p ret fv. 1850, 

2 p glat fv. 1850, 

10 p glat fv. 100, 

24 p glat fv. 1660, 

10 p glat fv. 100, 

14 p glat fv. 1850, 

4 p glat fv. 1660, 

2 p glat fv. 1850, 

6 p glat fv. 100, 

2 p glat fv. 1660, 

4 p glat fv. 1850, 

14 p glat fv. 1660, 

10 p glat fv. 100, 

24 p glat fv. 1850, 

10 p glat fv. 100, 

2 p glat fv. 1660, 

16 p ret fv. 1660. 

 

STYKKERNE: 

Slå 410 m op og strik (16 p ret, 44 cm glat, 16 p ret), 

eller stribemønster som beskrevet ovenfor. På sid-

ste p lukkes for de første 205 m, lad arb m hvile. 

 

Strik et stykke magen til, men på sidste p strikkes 

205 m, luk for de sidste 205 m. 

 

MONTERING: 

Læg stykkerne sammen, ret mod ret. Strik nu 1 m 

fra hver pind sammen, samtidig med at m lukke af. 

 

KVAST: 

Brug et stykke pap eller noget som er så langt som 

du vil at kvasterne skal være. Vikl garn rundt om 

denne til ønsket tykkelse. Brug en anden tråd til at 

binde stramt rundt om trådene i den ene ende.  
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Klip op imellem trådene i den anden ende. Sy 

kvasterne fast i hjørnerne. 

 

 

 

Materiale: Hjerte Fine, 100% fine highland Wool. 

Alternativ: Hjerte Alpaca, 100% alpaca, 

Mini Vital, 100% uld superwash, 

Exclusive Alpaca, 100% Baby Alpaca, 

Extrafine merino 150, 100% wool superwash, 

Grønhøj Kamgarn, 100% uld superwash. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr. 

 

Str.: One-size  

Garnforbrug: 

Ensfarvet: 

13 ngl. á 40 g fv. 435. 

Stribemønster: 

Fv. 1: 4 ngl. á 40 g fv. 1850. 

Fv. 2: 3 ngl. á 40 g fv. 100. 

Fv. 3: 4 ngl. á 40 g fv. 1660. 

Bredde: ca. 100 cm. 

Hel længde: ca.80 cm. 

Pinde: Rundp nr. 4 (80 cm). 

Strikkefasthed: 26 m og 32 p i glat = ca. 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 


