
FaktaFakta
·  Størrelse og mål: ca. 2-6 år, længde: 36 cm.

·  Materialer: Ellen fra Permin 50 gr, og Tynn Silke Mohair 
fra Sandnesgarn 25 gram.

·  Rundpind 4 længde 40 cm og længde 60 cm.

·  Strikkefasthed:  19 m x 26 p = 10 x 10 cm.

·  Teknik og særlige forkortelser: Ponchoen strikkes med 1 
tråd af hvert garn.

·  Mønster: Strikkes over de midterste 8 masker for og bag 
således:  
1. pind: 2 vrang, 2 ret på hjælpepind foran arbejdet, strik 2 
ret, strik de 2 masker fra hjælpepind, 2 vrang. 2.-4. p. ret. 

·  Start mønster på første pind efter der er strikket hals og 
gentag disse fire pinde.

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

Børneponcho
Model nr. 02Model nr. 02



Model nr. 02  Model nr. 02  **    side 2 / 2side 2 / 2

FremgangsmådeFremgangsmåde
Strikkes fra halsen og ned.
Slå 68 m op og strik rundt i glat.
Når arbejdet måler 6 cm, sættes markering i begyndelsen af omgang. 
Skulder: Sæt markeringstring (eller tråd) efter de første 2 m og inden de sidste 2 m = 4 m 
(skulder).
Strik 11 m. Sæt ring før og efter 8 m (midt for), strik 11 m, sæt ring før og efter 4 m 
(skulder). Strik 11 m. Sæt ring før og efter 8 m (midt bag) strik 11 m. Strik omgangen færdig.

På næste omg. tages ud med 1 drejet ret i løkken mellem to masker, på hver side af 
markeringsringen. 
1. omg: * 2 ret, 1 udtagning, 11 ret, 1 udtagning, 8 ret, 1 udtagning, 11 ret, 1 udtagning, 
2 ret* Gentag * til * omgangen ud = 76 m.
2. omg: Strik omg. ret uden udtagninger.
3. omg: *2 ret, 1 udtagning, 12 ret, 1 udtagning, 8 ret, 1 udtagning, 12 ret, 1 udtagning, 
2 ret*. Gentag * til * = 84 m.
4. omg: Strik omg ret uden udtagninger.

Gentag de 4 omg., til der er taget ud i alt 6 gange = 116 m. 
Derefter tages kun ud på hver side af de 8 m midt for og midt bag til arbejdet måler 
ca. 34 cm eller ønsket længde (måles midt for ved snoningsbjælken). 
Tag 1 maske ud, og strik 5 omg. perlestrik (1 r, 1 v på første pind og på de næste pinde 
ret over vrang og vrang over ret. Luk løst af i perlestrik.
Hæft ender og damp forsigtigt, og tril halskanten mod retsiden.

Tak til May Garn, Gilleleje, 
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!


