
FaktaFakta
·  Størrelse og mål: Str. (6-9 mdr.) 1 år (2 år).

·  Halv brystvidde (22)25(28) cm, længde fra skulder 
til søm: (29)32(35) cm.

·  Materialer: 100 g grå Yaku fra CaMaRose, rester i 
råhvidt, rødt og sort. Løbelængde 200 m/50g.

·  Rundpind 3mm 60 cm. Hæklenål 3 mm og 1 knap.

·  Strikkefasthed: 28 m = 10 cm.

·  Teknik og særlige forkortelser: Udtagning: strik lænken 
mellem to masker drejet ret.

·  Mønster: Se diagram.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger at anvende, anbefaler 
vi, at produktet kan vaskes på uldvask i vaskemaskine.

Tunika med mariehøns
Model nr. 01Model nr. 01
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FremgangsmådeFremgangsmåde
Bærestykket strikkes i striber over to pinde. Der sluttes med bundfarven og resten af tunikaen 
strikkes i bundfarven. Tunikaen er strikkes oppefra og ned. Der strikkes frem og tilbage til og 
med p25.

Slå 84 m op med grå farve.
1. p: vr
2. p: skift til hvid *Strik 4 m, tag en ud, gentag fra * pinden ud, slut med 4 r = 104 m
3.-7. p: glatstrik
8. p: *strik 5 m, tag ud, gentag fra * pinden ud, slut med 4 r = 124m
9.-13 p: glatstrik
14. p: *strik 6 m, tag ud, gentag fra * pinden ud, slut med 4 r = 144m
15.-21. p: glatstrik
22. p: *strik 7m, tag ud, gentag fra * pinden ud, slut med 4 r = 164m
23.-25. p: glatstrik
Efter p 25 strikkes rundt
26.-29 p: r
Str 6-9 mdr: gå til p 38
30. p: *strik 8 m, tag ud, gentag fra * omg ud, slut med 4 r = 184
31.-33. p: r
Str 1 år: gå til p 38
34.p: strik 9 m, tag ud, gentag fra * omg ud, slut med 4 r = 204 
35.-37. p: r
38. p: strik (25)28(31) m, luk for (32)37(39)m, strik (50)54(64) m, luk for (32)37(39) strik 
(25)28(31) sæt en maskemarkør ved omgangens begyndelse. 
Der fortsættes nu med bundfarven.

Nu skal der slås m op under ærmegabet, strik således:
39. p: Strik (25)28(31) m, slå (10)13(16) m op, strik videre hen til næste ærmegab og gentag, 
strik de sidste m i omgangen.
40. p: Strik (24)27(30), strik to m sm, strik(8)11(14) m, strik 2 m dr r sm, strik hen til en m før 
næste ærmegab og gentag.
Der er nu (116)132(156) m på omg.
Sæt markører omkring de (8)11(15) m under ærmet i begge sider.
Strik (9)10(13) omg glatstrik.
 
Strik (25)28(31) m, tag 1 m ud, strik(8)11(15) m, tag 1 m ud, strik(50)54(64) m, tag 1 m ud 
strik (8)11(15) m, tag 1 m ud, strik(25)28(31)m= (120)136(160)m
Strik (13)15(17) omg glatstrik.
*Strik (19)22(25) m, tag ud, strik 7m, tag ud, strik (8)11(15) m tag ud, strik 7m, tag ud, 
strik(36) 42(52) m, tag ud, strik 7m, tag ud, strik (8)11(15)m, tag ud, strik 7 m tag ud, 
strik19)22(25m = (128)144(168) m
Strik (13)15(17) omg glatstrik*
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Gentag udtagningen fra * til * yderligere 2 gange, så de 7 m øges til 9 og 11 m mellem 
udtagningerne. Der er (144)160(184m på omg.
Strik til arbejdet måler (17)20(23) cm fra ærmegab. Tag (0)2(2) m ud jævnt fordelt på den 
sidste omgang, så det kommer til at passe med mønster = (144)162(186)m.

Strik mariehønemønster efter diagram.
Strik 3 omg med gråt og afslut med en hestetømmekant (i-cord) på 4 m.
Slå 4 m op på en ny pind, sæt dem over på venstre p og* strik 3 m, strik den 4. m dr r sm 
med den første m på strikketøjet. Sæt maskerne tilbage på venstre p og gentag fra *. 
Sådan fortsætter du til alle m på tunikaen er lukket af, og de sidste 4 m lukkes på almindelig vis.
Bryd garnet og hæft alle ender. Hestetømmekanten sys sammen.
Hækl en række fm med grå farve i hals. Start i bunden på slidsen og lav en trense til knaphul 
på 4 lm i højre side.
Hækl også en række fm i begge ærmegab. Hæft alle ender og skyl arbejdet op, læg det i 
facon og lad det tørre. Sy en knap i.

Tak til Madam Munch – Strik & Design, 
som har doneret denne opskrift til 
Fonden Mødrehjælpen

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!


