Revehette-hals

- Faerytale, Fin og Air
Design: Birte Aartun

STØRRELSE
6-12 år
GARN
Faerytale, 100 % alpakka
Fin, 50 % silke, 50 % baby alpakka
Air, 78% Suri-alpakka, 22% nylon
Garnforbruk:
50 g Faerytale orange nr. 748
50 g Fin orange nr. 231
25 g Air dyp rød nr. DL107
Til hvit kant og ører:
25 g Air hvit DL101
eller en rest Faerytale naturhvit nr. 701
PINNER
Liten rund-p nr. 5 eller 6, eller den pinnetykkelsen du må ha for å få riktig
strikkefasthet.
STRIKKEFASTHET
11 m glattstrikk med tredobbel tråd = 10 cm i bredden.
STRIKK EN PRØVE FØR DU BEGYNNER:
Legg opp minst 6 m mer enn det du skal ha på 10 cm. Strikk til du har en
likesidet firkant. Legg prøven flatt, legg på målebåndet, og mål hvor mange m
du har mellom 0 og 10-streken. Har du for få m må du ha tynnere p, har du for
mange m må du ha tykkere p.

HETTEHALS
Legg opp 64 m med tredobbel tråd; én tråd rødorange Faerytale, én tråd orange Fin og
én tråd dyp rød Air. Strikk rundt, 14 cm glattstrikk. Klipp tråden og sett den til midt foran
(omgangens begynnelse = midt bak). Strikk nå glattstrikk, frem og tilbake slik at åpningen til
fjeset kommer midt foran. Strikk til arb, målt rett opp fra delingen er ca. 29-31 cm. Fell av.
Brett avfellingskanten i to like deler og mask sammen, eller sy sammen toppen med attersting
fra vrangen.
Kant rundt ansiktsåpningen: Strikk opp fra retten av ansiktsåpningen ca. 90 m med
firedobbel tråd hvit Air eller dobbel tråd hvit Faerytale. Strikk rundt, 1 omg vrangt, 1 omg rett
hele tiden = riller. Strikk til kanten er ca. 5 cm, fell av. Brett kanten dobbelt mot vrangen og sy
den fast slik at den dekker oppstrikkskanten.
Ører: Legg opp 12 m med firedobbel tråd som på hettehalsen. Strikk glattstrikk, frem og
tilbake, (1. p = vrangen), men første og siste m strikkes rett både på retten og vrangen (=
kantm). *Strikk 3 p. På neste p (retten) felles 1 m i hver side slik: Strikk 1 r, 2 m vridd rett
sammen, strikk til det gjenstår 3 m; 2 m rett sammen, 1 r*. Gjenta *-* til det gjenstår 4 m.
Strikk 1 p.
Neste p: Strikk 1 r, 2 m rett sammen, 1 r.
Strikk 1 p.
Neste p: Ta 1 m løs av p, 2 m rett sammen, trekk den løse m over. Bytt til firedobbel Air eller
dobbel tråd hvit Faerytale som på hettehalsen.
Strikk 1 vr (= 1. p).
Neste p: Strikk 1 r, 1 vridd rett, 1 r i samme m = 2 m økt. Strikk 1 p.
Neste p: Strikk 1 r, strikk 1 r og 1 vridd rett i neste m (= 1 m økt), 1 r. *Strikk 3 p. På neste p
legges opp/økes 1 m innenfor kantm i hver side = 2 m økt.* Gjenta *-* til det er 12 m på p.
Strikk 3 p og fell av. Vend øret med vrangen ut og sy sammen sidene med attersting, vreng
så øret gjennom åpningen. Sy fast øret i bue (se bildet), ca. 4 cm ned fra sømmen midt oppe
på hodet, og ca. 8 cm inn fra ansiktsåpningen; sy med hvitt garn på forsiden av øret (den
hvite delen), og oransje garn på baksiden av øret.

