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ARTHURS HALSEDISSE 
      

 

 

 

 

 

 

Halsedissen vil passe barnet længe. Den er strikket til en lille dreng på 3, men vil passe ham i flere år. Da den 
endnu sidder løst, som også kan ses på billedet. Til den her aktive lille mand er det helt perfekt, den glider 
nemlig ikke op, da det store stykke ligger et godt stykke ned på skuldrene og bliver der når han får jakke på.  

Garnet der er valgt til denne halsedisse er fra Gepard 
garn. Det er 50% uld og 50% bomuld, hvilket gør det 
virkelig blødt. Det stikker ikke det mindste og er rigtig 
behageligt at bruge, hvilket er vigtigt til en halse disse 
der skal sidde helt inde på halsen, og op omkring noget 
af ansigtet.  
 
Materialer:  
1 nøgle Gepard CottonWool 3.  
Rundpind str. 3,0, 40 cm.  

Forkortelser:  
R = Ret  
VR = Vrang  
Udt = udtagning. Laves ved at strikke to masker i den 
samme maske.  

OPSKRIFT:  

Slå 110 masker op.  
Herfra skal du samle maskerne til en ring, husk at sikre 
at det ikke snor sig.  
Strik her fra 2x2 rib (2 ret, 2 vrang) til arbejdet måler 19 
cm.  
Herefter skal du lave følgende udtagninger.  

(1 ret, 1 udt, 1 ret, 1 vr, 1 udt, 1vr) Dette gentages hele 
vejen rundt. Du har nu 165 masker på pinden.  
Herefter fortsætter du med 3x3 rib i 8 cm. Så det 

færdige mål på halsedisen er 27 cm.  
Luk nu løst af og klip garnet. Hæft enderne.  

Halsedisen kan godt passe en voksen, men er lidt lille i 
det, ønsker du at lave samme model til en voksen, så 
slå 20-30 masker mere op når du starter, og strik det 
øverste stykke længere.  

 

Denne opskrift er designet af Ghita Brøndum Gjerlevsen 
og må ikke deles eller sælges uden tilladelse.  
Del gerne dine billeder på Instagram med mig. Du kan 
bruge #Designbyghitabi eller #Arthurshalsedisse. Tag 
mig også gerne @Ghitabi.dk 


