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FRAYA 6034

r = Ret
vr = Vrang
p = Pind
m = Maske
sm = Sammen
omg = omgang
hul = strik 2 vr sammen, slå om pinden,  
 på næste omgang strikkes omslaget vr
Indtagning midt for = når der er 2 m tilbage før 
midt for, strikkes 2 r sm, 2 r drejet sammen

FORKORTELSER:

GAMACHE:
Slå 52 (52) 56 (60) 60 m op på strømpepinde nr. 3.
Strik 24 (36) 20 (32) 26 omg rib 2 r, 2 vr, start og slut omgangen med 1 r.
Tag nu 1 m ud efter 1. m og inden sidste m ved at strikke lænken mellem maskerne drejet r eller 
vrang så de nye masker strikkes med i ribmøsteret.
Tag nu ud på hver 6. omg i alt 8 (8) 12 (12) 16 gange, herefter tages ud på hver anden omgang i alt 
4 gange, der er nu 76 (76) 88 (92) 100 m på omgangen.
Benet måler nu ca. 21 (23) 27 (30) 34 cm.
Lad arbejdet hvile, strik et ben mere på samme måde.
Saml nu de 2 ben og strik 3 omg over alle 152 (152) 176 (184) 200 m.
Nu strikkes vendestrik på bagbuksen for at give facon til bleen, samtidig tages ind på forbuksen.
Alle omgange regnes ud fra midt bag.
Strik 14 m, vend.
Tag 1 m løs af, stram til, strik 27 m, vend.
Tag 1 m løs af, stram til, strik en omg, for at undgå huller strikkes lænken mellem maskerne sam-
men med den næste/foregående m der hvor vendingen er, strik samtidig indtagninger midt for på 
hver 2. omg. 
Strik 1 omg.
Strik nu vendestrik på samme måde som før, men øg antallet af masker med 4 så der er 18 m inden 
der vendes, og 
36 m inden der vendes igen.
Fortsæt på denne måde med vendestrik på hver 2. omg, husk indtagninger midt for.
Strik i alt 5 gange vendestrik og 8 indtagninger midt for.
Strik lige op til Gamachen måler 22 (23) 24 (25) 26 cm. midt for, strik en omg med huller i alle 
vrang riller.
Strik 10 omg rib, luk maskerne løst af.

Hækl en snor til at trække gennem hulrækken, hækl ca. 95 (95) 100 (105) 110 cm luftmasker, vend, 
hækl en kædemaske i alle maskerne.

Hæft ender, sy det lille hul mellem buksebenene sammen, træk snoren gennem hulrækken.
Skyl arbejdet op i lunkent vand, træk arbejdet i facon og lad det tørre.

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUG

STRIKKEFASTHED
I rib 2 r, 2 vr 32 m x 38 rk =  
10 cm x 10 cm. på pind nr. 3 (stræk 
let i ribben når der måles). 

VEJLEDENDE PINDE
Strømpepinde nr. 3, hæklenål nr. 2½

OBS: Størrelsen på pindene er kun 
vejledende. Strikker du fastere end 
strikkefastheden skal du gå op i 
pindstørrelse – strikker du løsere 
skal du gå ned i pindstørrelse.

MÅL
Længde ca.: 46 (50) 54 (58) 63  cm

100 (150) 150 (150) 200 g
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