
 Enkle Even
Enkle Even er en klassisk og trendy hals for den kresne herre.  
Lik sin mer feminine søster, Praktiske Petra, er også Enkle Even 
strikket i patentstrikk. Dette gjør at halsen blir luftig og varm. 
Enkle Even er strikket frem og tilbake og sydd sammen til slutt.  
 
Siden det kan være vanskelig å få en slik sammensying pen, har 
vi valgt å gjøre sømmen veldig synlig. Det er brukt dobbel tråd 
i én farge og sydd med vanlig rettsøm. Enkelt, raskt og praktisk, 
slik vi vil ha det.



Legg opp 80 m på pinne nr. 6. 
Husk å legge opp løst, patentstrikk 
vokser veldig i bredden!

Begynn å strikke patentstrikk med 
en gang slik:
*Strikk 1 r, hold tråden foran  
strikketøyet, ta en maske vrangt løst 
av*  Gjenta mellom * ut omg.

Fortsett så med å strikke alle omg 
frem og tilbake slik:
Strikk 1 r,  
så
*hold tråden foran strikketøyet, ta 
en maske vrangt løst av, legg tråden 
tilbake over høyre pinne (som i et 
kast), strikk 2 r sammen  
(her strikker du én maske og ett kast 
fra forrige omgang sammen)*
Gjenta mellom *, avslutt med gar-
net foran strikketøyet, ta en maske 
vrangt løst av.

Garn: 60 g Hifa 2 
Pinne: 6 mm 
Strikkefasthet: ikke viktig

Fakta
Vi har strikket brede striper i beige 
og brunt, men Enkle Even kan også 
strikkes ensfarget eller med smalere 
striper. 

Tips

Etter 5 cm klippet vi av tråden og 
byttet farge. Selv om det blir noen 
flere tråder å feste, så
blir det ikke like pent å ta med 
tråden videre oppover til neste stripe 
når man strikker patentstrikk.

Vi strikket 5 striper til sammen og 
felte løst av. Pass på at avfellings-
kanten ikke blir for stram.

Legg endene over hverandre og sy 
sammen med rettsøm (- - - -) med 
dobbel tråd.

Patentstrikk forklart med bilder:
http://innfall.wordpress.com/teknikker/patentstrikk-2/
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