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Halsrør med bieser 
i Blomsterfrø og Støvbold 

MATERIALER:
Rundpind:  Nr 6 (60) samt hjælperundpind nr 2 1/2 (60)
Støvbold:  1 ngl koksgrå farve 4
Blomsterfrø:   1 ngl af hver af de 4 grå toner: 38 + 34 + 46 + 45
Bredde:   38 cm
Længde:   56 cm



Vestergade 7, 5000 Odense C
Se mere på vores hjemmeside: www.tantegroen.dk

Side 2/2, Halsrør med bieser i Blomsterfrø og Støvbold nr. xx

Strikkes med to tråde - 1 tråd Blomsterfrø og 1 tråd Støvbold

• Slå 110 m op på rundpind nr. 6 (80 cm) med den mørkeste Blomsterfø sammen med 1 tråd Støvbold. 
• Strik rundt i glatstrik til røret måler 19 cm. 
• Skift til den mellemgrå Blomsterfrø sammen med Støvbold og fortsæt i glatstrik til arbejdet måler 38 cm. 
• Skift til den lysere grå og fortsæt til arbejdet måler 50 cm.
• Skift til den lyseste grå Blomsterfrø og 1 tråd Støvbold. 

Vend nu vrangsiden ud på arbejdet og strik rundt igen således:
Biese nr. 1: 6 omg. Ret med den lyseste grå + Støvbold. 
Lad maskerne hvile og saml masker op ved starten af de 6. Omg. med hjælperundpinden. 
(Der hvor der er en rille ved overgangen mellem det glatstrikkede og vrangstykket). 
Strik nu maskerne på de to rundpinde ret sammen. 

Skift til den mørkeste grå Blomsterfrø +Støvbold (til Vendestrik) og strik igen rundt, denne gang i 
vrang. Inddel maskerne på omgangen i tre grupper a 30 masker ved at sætte mærketråde i en anden farve.
Nu strikkes vendestrik over de første 30 m på omgangen således:
  Strik 30 m vrang Vend
  Slå om, strik 25 m ret Vend
  Slå om, strik 20 m vrang Vend
  Slå om, 15 m ret Vend
  Slå om, 10 m vrang Vend
  Slå om, 5 m ret Vend

• Strik nu rundt i vrang og alle omslagene på omgange strikkes vrang sammen med den næste eller 
   foregående maske, så der ikke bliver et hul. Strik i alt 3 omgange vrang.
• Skift til den lyseste Blomsterfrø + 1 tråd Støvbold og strik en Biese. 
• Strik endnu et stykke vendestrik i vrang, som beskrevet ovenfor. Denne gang strikkes vendestrik over  
   de midterste 30 masker. Afslut med en Biese som før beskrevet. 
• Strik nu Vendestrik over de sidste 30 masker. Afslut halsrøret med en Biese, som samtidigt lukkes af 
   ved sidste omgang. 
• Hæft alle ender. 

God fornøjelse


