
Uldens halstørklæde 
 
Materialer 

1. Fire nøgler Lana Grossa Cool Wool (plus et ekstra hvis du vil lave frynser på enderne)  
 

2. Rundpind størrelse 3,5 mm, 80 cm lang 
 

3. Hæklenål til at sætte frynser på hvis du ønsker det. Størrelsen er ikke så vigtig,  brug hvad du 
nu har. Hvis du skal anskaffe en, så køb fex str 4mm. 
 

Teknikker 
 

• T1: Slå op. Youtube: ”Slå masker op”, video af Charlotte Kaae eller Kimmie Munkholm 
 

• T2: Strik. Youtube: ”Ret og vrang i strik” video af Krea_lea Strik og Hækling 
 

• T3: Magic Loop. Youtube: “Ny lær Magic Loop teknikken” video af Charlotte Kaae 
 

• T4: Skift garnnøgle. Youtube: ”Skift garnnøgle når du strikker rundt” video af Kimmie 
Munkholm 
 

• T5: Luk af. Youtube: ”Lær at strikke – lukke af” video af Yarn Atelier. 
 

• T6: Frynser. Youtube: ”Sæt frynser på strik” video af Stof og Sy 
 

• T7: Hæft ender. Youtube: ”Hæft ender i dit strik” video af Kimmie Munkholm 

Fremgangsmåde 

• Slå 80 masker op på en rundpind størrelse 3,5, 80 centimeter  (T1). Gør klar til at strikke Magic 
Loop (T3) 
  

• Hvis du ønsker en lille ribkant i hver ende, kan du starte med at strikke rib (1 ret, 1 vrang) i alt 5 
omgange (T2). Dette giver en fin fast kant men er ikke nødvendigt.  
 

• Strik herefter retmasker (glatstrik) til halstørklædet måler cirka 1,5m (T2). Skift garn undervejs, 
enten hvis du løber tør for garn i et nøgle eller hvis du skifter farve (T4). 
 

• Hvis du har valgt at lave ribkant, skal du gemme 6-8 meter garn til at lave ribkanten i den 
anden ende. Så slutter du af med fem omgange rib (1 ret, 1 vrang) ganske som i starten. (T2) 
 

• Luk alle masker af (T5). 
 

• Sæt evt frynser på enderne af halstørklædet (T6) 
 

• Hæft ender (T7) 

Færdigt arbejde!!  

https://www.youtube.com/watch?v=gX6xXAsQ99Y
https://www.youtube.com/watch?v=UmiPTpLSFoM
https://www.youtube.com/watch?v=PUdbPE1jexY
https://www.youtube.com/watch?v=3fxAjDVyI7k
https://www.youtube.com/watch?v=Xzbz6EJJyWw
https://www.youtube.com/watch?v=tNwW0QlUBFg
https://www.youtube.com/watch?v=7doio1qv7MM

