
nr 27.1 strikning

Hue med stjernekrave
Støvlesokker med stjernekant.

Str. 2 (4) 6 år
Garn: Wool Soft Superwash 

100g bundfarve + 30 g kontrastfarve til hue
50 g bundfarve + 20 g kontrastfarve til sokker

Strikkepinde:  rundpind og strømpepinde nr. 3.
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Stjernekrave:

Slå (16) 18 (20) m op med bund-fv, strik 1 p vr tilbage.

Strik efter diagrammet. 

Diagrammet viser alle masker til den største størrelse. 

De 3 mindre størrelser strikkes efter samme diagram,

men med færre vendepinde.

Fra 13. p strikkes "vendepinde" (forkortede pinde). 

Dvs: strik til der er 3 m tilbage, vend, slå garnet om 

pinden inden der strikkes tilbage. Omslaget strikkes sm

med den efterfølgende m, når der igen strikkes hen over

alle m, - derved undgås huller. Dette omslag tæller ikke

som en m ved viderestrikning / vendingerne.

På (27.) 29. (31.) p strikkes kun 4 m, slå om, vend. 

På de næste 2 p strikkes r med kontrast-fv. (1ret rille som

går til stjerne-spidsen) 

Start rillen med en løbe-m, som til opslag af m. 

Denne maske gælder for den udt-maske, der ellers laves

med omslag. 

Når de 2 pinde er strikket, klippes tråden af med en ende

på 65 cm til strikning af "bomber", se senere.

Børnestørrelser: 1 (2) 4 (6) år

Garn: Wool Soft Superwash i 2 farver.

100% uld, 50 g = 200 meter

Garn til hue: 100 g bundfarve og 30 g kontrastfarve

Garn til sokker: 50 g bundfarve og 20 g kontrastfarve

Pinde: nr 3 jumperpinde, rundpind 40 cm,   

eller evt. strømpepinde. 

Strikkefasthed: 25 m = 10 cm i glat på p nr 3.

Forkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, gent = gentag

km = kantmaske, str = størrelse, beg = begyndelse, 

sm = sammen, drr = drejet ret, vrla = vrang løs af, 

rla = ret løs af, indt = indtagning, udt = udtagning

Huens krave strikkes først. 

Kantmasker: Første m på alle pinde tages vr løst af, 

sidste m strikkes ret på alle pinde.

Hue og halskrave strikkes r på r-siden og vr på vr-siden.

s.2

Mål hovedhøjden
fra skulder til isse
- til modsatte
skulder

Mål støvlehøjden
- eller skafthøjden



Fra næste r-side-p strikkes r-siden således: km (1 vrla) 

2 r sm, strik det viste antal m, vend, slå garnet om p. 

Der bliver 3 m mere for hv r-sidepind (omslaget tælles

ikke med, men strikkes sm med næste m) til alle m er

strikket. Tag ind i beg af p, til der igen er (16) 18 (20) m.

Gentag diag til der er 8 spidser.

Saml lænker op i opslagskanten på en tyndere pind, 

svarende til m-antal på sidst strikkede pind.

læg pindene sm r mod r og strik sm fra udvendig kant.

Bryd tråden.

Hue:

Strik m op i den øverste kant, kanten ved halsen.

Start midt for, 3 m før kontraststriben, 1 m i kontrast-

striben. Derfra 1 m i hver lænke (= hv 2. pind i  stjernen),

men ikke i r-rille- striberne. Strik dog 1 m op i midt bag

kontrast-rillen, og strik derfra igen som første halvdel.

Strik til slut 5 m op bag de første 5 m + 4 m mere (til

knapstolpe midt for). 

Strik 1 p vrang tilbage (2. p i huen), første m vrla, 4 m ret

til kant, vrang til de sidste 5 m, der strikkes ret.

Strik 3. og 4.p glat r. Tag på 5.p 1 m ud i hv halve stjerne

= 1 m ud mellem alle riller. Strik yderligere 2 p glat.

På næste p strikkes et knaphul i forkanten: strik km, 1 r,

2 r sm, omslag, 1 r. Strik derefter "bomber" i hver 12. m.

Der skal være en "bombe" midt bag. Tæl ud fra midt bag

og strik 1. bombe så tæt ved forkanterne, som muligt.

"Bombe": 

strikkes med kontrastfarve i én maske.

1 r, 1 drr, 1 r, 1 drr = 4 m. * Sæt m tilbage på venstre p,

strik 4 r *, gent * - * til der i alt er strikket 4 p, sæt m 

tilbage på venstre p. Strik de 4 m sm gennem bageste

lænker til 1 m, sæt denne tilbage på venstre p. 

Strik med bundfarven hen over til næste "bombe". "

Bomben" sidder godt fast og der er ikke huller under den.

Strik "bomber" i hv 12. m pinden ud. Strik 11 p imellem hv

p med "bomber".

Strik 16 p glat, sæt de 10 første og 10 sidste m midt for

på tråd. luk i beg af hv p m af ved forkanten: 1 m x 4 i hv

side. Fortsæt med "bomber" på hver 11. p. Strik disse for-

skudt for hinanden.

Strik glat til arb fra de 10 m på tråd måler ca. 15 (16) 18

cm, - eller mål barnets hovede, - fra skulder - op over

issen - til modsatte skulder. Fordel m på 2 p, læg dem 
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ret mod ret, strik m sm samtidig med aflukning.

Strik ca 86 m op i forkanten, strik 4 riller, 8 p ret. 

efter 1. rille strikkes et knaphul. luk elastisk af.

Bomber i spidserne:

Strik 1 m op i spidsen med den lange slut-tråd. Strik 4 m,

1 r, 1 drr, 1 r, 1 drr. Strik som øvrige bomber, men 4 p

inden sm-strikning. Bøj det lille stykke til bagsiden, sy et

par gange gennem spids og bombe, hæft begge tråden-

der usynligt op i bomben.

Sy et par søde knapper i halslukningen.

Støvle-sokker.

Strik manchet/krave som på huen, men efter diagram til

sokkerne.

Strik 36 = 1-2 år, (40 = 4-6 år) m op i øverste kant fra 

vr-siden, så manchetten vender r-siden ud, når den 

foldes ned.

Strik 9 cm rib, - eller mål støvlernes højde, som er 

sokkens skaft, 1 r, 1 vr.

Strik 2 omg, hvor kun 15 (17) m på vristen midt for 

strikkes 1 vr, 1 r, slut med 1 vr. De øvrige m strikkes glat.

Hæl:

Strik de 17 (19) m midt bag, mens resten er i hvil: 

1.p:  vr fra vr siden:1 vrla, sidste m r. 

2.p:  r fra r-siden: 1 vrla, øvrige ret.

Gent disse 2 p til der er strikket 12 (14) p, = 6 (7) lænker

i siderne, set fra vr-siden.

Kile under hæl:

1. p fra vr siden: Strik 1 vrla, strik vr til midter-m 

+ 1 m mere, 2 vr sm, 1 vr, vend. 

2. p: 1 m rla, strik til midter m + 1 m mere, 2 drr sm 

gennem baglænkerne, 1 r, vend.

3. p: 1 vrla,  vr til m før hul, 2 m vr sm, 1 vr, vend. 

4. p: 1 rla, r til m før hul, 2 dr r sm, 1 r, vend.

Fortsæt til alle m er strikket, - på sidste p fra r-siden. 

Opstrikning af m i hælens sider:

Vend vr-siden mod dig selv. Saml bageste lænker op på

en p. Vend arb med r mod dig. Strik lænkerne drr, derved

undgås huller. 

Strik en m mere op i slutningen af p for at undgå hul.

Strik vrist-p i rib, 1 vr, 1 r, over de midterste 15 (17) m. 

Vend igen vr-siden mod dig, saml lænker op i modsatte

side. Her strikkes en m op før lænkerne strikkes drr.

s.3



Kile på hælens sider:

Strik videre rundt, glat under foden, rib oven på foden. 

1. p på omgangen: r til sidste 2 m = 2 r sm. 

2. og 3. p på omgangen: Vrist-p strikkes i rib

4. p på omgangen: 2 drr sm, r pinden ud. 

Dette er 1. omgang.

Følgende omgange:

* 1 omg uden indtag, 1 omg med indt *. 

Gent disse 2 omg til der igen er 36 (40) m omg rundt.

Sokkens storetå og afslutning. 

Skift farve når 25 g garn (halvdelen) er brugt, - eller når

der begyndes indtagninger til tå. Tåen får samme farve

som bomberne.

Strik stjernetå-aflukning glat på alle p: 9 (10) m på hv p.

Strik således:

en omg ret.

en omg, 7 (8) r, 2 r sm) x 4. 

en omg uden indt. 

en omg: 6 (7) r, 2 r sm) x 4. 

en omg uden indt. 

Fortsæt således med 1 m mindre inden 2 r sm, til der er 

8 m på omg, bryd tråden, træk den igennem maskerne.

Strik bomber i manchettens spidser, - som på huen.

Sy 2 knapper i stolpen midt for.

Sættet kan vaskes i maskine på uldprogram med 

uldsæbemiddel.
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Støvlesokke-
spidser:
Slå 16 m op

X = ret på retside, ret på vr-side

q = glat

O = omslag

/ = 2 ret sammen

Kun retside-pinde er vist

Stjernehue-
spidser:
Slå 20 m op

Stjernekrave og knapstolpe midt for.

Kraven kan også strikkes ret på alle pinde 

(rilleret), som på foto’et med lysrød hue.


