
Ella og Elvis / XXX / Design Hjertegarn 

 

3 

Modelnummer 

61 

0-3 (3-6) 12 (18) mdr. 

28 m 

Middel 

lana cotton 212 

 
 

MATERIALE: lana cotton (50%Wool, 50% Cotton). 

STØRRELSER: 6 (12) 18 (24) mdr. 

GARNFORBRUG: Elefanthue: 2 (2) 3 (3) ngl. fv. 2122. 

Vanter: 1 ngl. alle str. fv. 2122. 

Sokker: 1 ngl. alle str. fv. 2122. 

Djævlehue: 1 (2) 2 (2) ngl. fv. 2122. 

PINDE: Nr. 2, 2,5 og 3, rundp nr. 3 (40 cm). 

HÆKLENÅL: Nr. 2,5. 

STRIKKEFASTHED: 30 m = ca. 10x10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

HALVPATENT 

1. p (vrangsiden): 1 km r, *slå om, 1 m løs af, 1 r*, gent *-

*, slut med at slå om p, 1 m løs af, 1 km r. 

2. p: 1 km r, *strik næste m med omslag r sm, 1 vr*, gent 

*-*, slut med at strikke m med omslag r sm, 1 km r. 

Gent disse 2 p. 

 

ELEFANTHUE 

Slå 99 (105) 111 (117) m op på p nr. 3, og strik halvpa-

tent. Når arb måler 4 (5) 5 (6) cm skiftes til p nr. 2,5, og 

der strikkes 2 cm rib (r over r og vr over vr). Slut ribben 

fra retsiden, skift til p nr. 3 og fortsæt i halvpatent. Når 

hele arb måler 10 (11) 12 (13) cm (sæt et ”mærke” ca. 

25 m inde på p), lukkes til runding i hver side således: 

Luk i beg af hver p for 4 m 1 gang, 2 m 4 gange =75 

(81) 87 (93) m. Når der er strikket 11 (12) 13 (14) cm fra 

”mærket”, sættes de midterste 27 (29) 31 (33) m på en 

hjælpep, og hver del strikkes færdig for sig. Retten af 

arb: Fortsæt i halvpatent over højre sides 24 (26) 28 (30) 

m, vend, luk 2 m af og strik p ud. Strik 22 (24) 26 (28) m, 

vend, luk 2 m af og strik p ud. Strik 20 (22) 24 (26) m, 

vend luk 5 m af og strik p ud. Strik 15 (17) 19 (21) m, 

vend og luk alle m af. Strik venstre del på samme må-

de, her lukkes m af i beg af hver p fra retten. Strik lige 

op i halvpatent over de midterste m, når der er strikket 

48 (52) 56 (60) p lukkes af. 

 

MONTERING OG FORKANT 

Sy den midterste del til over siderne. Sy sømmen midt 

for. 

Forkant: Med rundp nr. 3 strikkes m op til ribkant fra ret-

siden af arb således: Beg ved sømmen midt for og strik 

1 m op for hver aflukket m, strik 1 m op for hver 2. p 

langs højre side, strik 1 m op for hver aflukket m langs 

det midterste stykke, strik 1 m op for hver 2. p langs ven-

stre side og 1 m op for hver aflukket m + 1 m i sømmen 

(der skal være et lige m-antal). Strik rundt i rib (1 r, 1 vr) 

således at r ligger over r og vr ligger over vr i rundingen 

og langs det midterste stykke. Når ribben måler 6 cm, 

lukkes løst af i rib. Buk halvdelen af ribben om på vran-

gen og sy til m for m. 

 

 

VANTER 

Slå 44 (46) 50 (52) m op på p nr. 2, strik rib - 

1 r, 1 vr – (1. p er arb retside). Når ribben måler 6 (6) 7 

(7) cm, slut fra vr-siden, skiftes til p nr. 2,5 og der fortsæt-

tes i retstrik. Når der er strikket 2 (2½) 2½ (3) cm efter 

ribben, strikkes næste p fra retsiden således: Strik 22 (23) 

25 (26) m, sæt de næste 8 (9) 9 (9) m på en tråd til 

tommelfinger, slå 8 (9) 9 (10) nye m op (ved at slå dr om 

p, drej m yderligere 1 gang før m strikkes i næste p), strik 

p ud. Fortsæt i ret-strik over alle m til der i alt er strikket 

5½ (6) 6½ (7) cm fra ribben, strik indt i næste m fra retsi-

den således: 1 r, 2 r sm, 17 (18) 20 (21) r, 2 dr r sm, 2 r sm, 

17 (18) 29 (21) r, 2 dr r sm, 1 r. Gent disse indt på hver p 

fra retsiden til der i alt er strikket 5 (5) 6 (6) indt (der for-

svinder 2 m på hver side af midten for hver indt). Samti-

dig med næste indt-p lukkes af. 

Tommelfinger: Sæt m fra tråden over på strømpep nr. 

2,5 og strik 1 m op i hver af de opslåede m, strik yderli-

gere 1 m op i hver side af tommelfingeren for at undgå 

huller = strik i 1. omg disse 2 m sm med hver af følgende 

m = 16 (18) 18 (20) m. Strik rundt i retstrik: 1 omg r, 1 omg 

vr (beg som m viser). Når der er strikket ca. 2 (2½) 2½ (3) 

cm, strikkes i næste ret omg m sm 2 og 2, strik 1 omg vr 

og træk tråden gennem alle m og hæft ende. 

Venstre vante strikkes om højre, men modsat ved tom-

melfingeren = her strikkes 14 (14) 16 (16) m og der sæt-

tes af til tommelfinger. 

 

MONTERING 

Sy sømmene langs håndryggen, sy de første 4½ cm af 

ribben på modsat side til ombuk, sy sømmene ved af-

lukningsp. 

Bånd: Slå 4 m op på p nr. 2,5, strik retstrik til båndet må-

ler ca. 62 (70) 78 (86) cm, luk af og sy båndet til ved 

ribbens slut på vrangen. 

 

SOKKER 

Slå 36 (40) 44 (48) m op på strømpep nr. 2, strik rundt i 

rib 1 r, 1 vr. Når ribben måler 6 cm, vendes ribben på p 

så retsiden vender mod vrangen (ribben skal bukkes 

ned på retten). Skift til strømpep nr. 2,5 og fortsæt rundt 

i retstrik således: 1 omg r, 1 omg vr, gentag disse 2 omg 

(omg beg er midt bag). Når der er strikket 2 (3) 4 (5) cm 

fra ribben (slut med 1 omg vr), strikkes hæl i glat såle-

des: Sæt omg sidste 9 (10) 11 (12) m, og strik omg første 

9 (10) 11 (12) m over på en hjælpep = i alt 18 (19) 22 

(24) m til hæl. Løft 1. m løs af i beg af hver p, og stram 

garnet. 

1. p: 17 (19) 21 (23) vr, vend. 

2. p: 16 (18) 20 (22) r, vend. 

3. p: 15 (17) 19 (21) vr, vend. 

4. p: 14 (16) 18 (20) r, vend. 

Fortsæt med at strikke 1 m mindre på hver p til der er 6 

(7) 7 (8) m der ikke er strikket, på hver side af de midter-



ste 6 (6) 8 (8) m. Fortsæt således: Løft 1. m løs af i beg af 

hver p, og stram garnet. 

1. p: 5 (5) 7 (7) r, tag lænken efter næste m dr op på p 

og strik den sm med næste m, vend. 

2. p: 6 (6) 8 (8) vr, tag lænken efter næste m dr op på p 

og strik den sm med næste m, vend. 

3. p: 7 (7) 9 (9) r, tag lænken efter næste m dr op på p 

og strik den sm med næste m, vend. 

4. p: 8 (8) 10 (10) vr, tag lænken efter næste m dr op på 

p og strik den sm med næste m, vend. 

Fortsæt således med at strikke 1 m mere på hver p til 

der er strikket over alle 18 (19) 22 (24) m. 

Fortsæt rundt i omg i retstrik. Når foden, fra 1. omg efter 

hælen måler 4 (5) 6 (7) cm, strikkes tå i glat således: Strik 

1 omg r, strik i næste omg indt således: 1. og 3. p: Strik til 

p sidste 2 m, strik disse 2 m dr r sm. 2. og 4. p: Strik de 

første 2 m r sm, strik p ud. Strik 1 omg uden indt, gent 

indt på hver 2. omg i alt 4 gange, strik derefter indt på 

hver omg til der er 3 m tilbage. Bryd garnet og træk 

tråden gennem alle m, stram til og hæft ende. Strik den 

anden sok på samme måde 

 

DJÆVLEHUE 

Slå 42 (45) 48 (51) m op på p nr. 2,5, strik retstrik = ret på 

alle p (1. p er arb vrangside). Bemærk: De yderste 4 m 

mod ansigtet er til forkant (= de sidste 4 m på 1. p). Strik 

2. p (retsiden af arb.) således: 4 r, tag 1 m ud ved at slå 

dr om p (drej m yderligere 1 gang før m strikkes i næste 

p), strik til der er 3 m tilbage på p, strik 2 m dr r sm, 1 r. 

Gent disse ud- og indt på hver p fra retten til der i alt er 

strikket 16 (17) 18 (19) ud- og indtagningsp. Strik næste 

p fra retten således: 3 r, 2 r sm, strik til der er 1 m tilbage, 

tag 1 m ud ved at slå dr om p (drej m yderligere 1 gang 

før m strikkes i næste p), 1 r. Gentag disse ind- og udt 

på hver p fra retten til der i alt er strikke 16 (17) 18 (19) 

ind- og udtagningsp. Strik næste p fra retten således: 4 

r, tag 1 m ud ved at slå dr om p (drej m yderligere 1 

gang før m strikkes i næste p), strik til der er 3 m tilbage 

på p, strik 2 r dr sm, 1 r. Gentag disse ind- og udt, men 

strik kun udt på hver 2. p fra retten (strik indt på hver p 

fra retten). Når der i alt er strikket 16 (17) 18 (19) indt i 

slutn af p, sættes et ”mærke” til midt på huen. Strik den 

anden halvdel mage til, men spejlvendt, luk løst af. 

 

MONTERING OG BINDEBÅND 

Sy opslags og aflukningsp sammen midt bag. Sy de 3 

sømme i toppen. 

Bindebånd: Slå 4 m op på p nr. 2½, strik retstrik til bån-

det måler 20 (21) 22 (23) cm, og luk af. Strik 2 bånd, og 

sy den til ved de nederste spidser. 


