
Disse principper ligger til grund for vor 
produktion af uldgarner til strik, karteflor 
og garner til vævning.

Fra eget uld væveri i Litauen, hvor vi pro-
ducerer møbelstoffer, beklædningsstoffer 
og plaider, udvælger vi garner og råvarer 
der ellers ville være gået til spilde, blive 
stående på lager eller krattet op. Det er 
vort ønske at skabe nyt liv, gode designs 
og gode produkter fra ellers kasserede 
råvarer.

Garnerne kontrolleres, tvindes igen hvis 
nødvendigt og vindes op på nøgler af 50 og 
100 gram. Alle uldgarner er produceret af 
100% nyt New Zealandsk og Australsk uld. 

Da garnerne er rester fra produktion 
betyder det også at der er begrænsede 
mængder og forskellige mængder af hver 
farve. Det betyder også at der ikke er ret 
mange som har en Kit i samme farve som 
du har valgt, Men det kan også betyde, 
at hvis du ønsker at købe mere af samme 
garnfarve, så kan den være udgået. 

Jeg håber du får glæde af at strikke 
denne kit. Skulle du have spørgsmål, er 
du meget velkommen til at kontakte mig. 
Lykke til.

www.wool4you.dk . telefon 74 73 83 23 . email: ms@wool4you.dk

· Fuld udnyttelse af alle værdier og råvarer

· Opgradering af råvarer og restpartier

wool4you nr. 4
     6 år:  100 g
     (8) 10 (12) år: 150 g

Pinde nr. 5,5
+ hæklenål nr. 5,5

Bolero
Bolero i dobbelt perlestrik

Str. 6 (8) 10 (12) år

børne



Str. 6 (8) 10 (12) år.
Bolero strikkes i et stykke. Starter med 
bagstykke og strikker op til nakken hvor 
arbejdet deler sig og hvert forstykke 
strikkes færdig hver for sig. Syes sam-
men i siderne.

Strikkefasthed: 10 x 10 cm = 15-16 m 
og 24-25 pinde.

BAGSTYKKE ■ Slå 49 (55) 61 (65) m 
op på pinde nr. 5,5. 
Strik frem og tilbage i dobbelt perlestrik 
(se diagram 1). Strik 24 (28) 30 (30) 
pinde.
Udtag til ærmer i slutning af hver pinde 
(hver side), 1m, 2m, 4m (1m, 2m, 4m, 
4m) 1m, 2m, 4m, 6m (1m, 2m, 6m, 6m).

Der er nu 63 (77) 87 (95) m.
Fortsæt i dobbelt perlestrik 28 (30) 34 
(36) pinde. Luk så af til hals, ved at 
lukke de midterste 13 (15) 15 (17) m.
Strik nu hvert forstykke for sig. Hvert 
forstykke har nu 25 (31) 36 (39) m.
Strik 28 (30) 34 (36) pinde. Luk så af 
til ærmegab. Luk af i start af hver pinde  
4m, 2m, 1m (4m, 4m, 2m, 1m ) 6m, 
4m, 2m, 1m (6m, 6m, 2m, 1m).
Strik videre 18 (22) 24 (24) pinde. Luk 
nu af til en lille bue midt for: 1m, 2m, 
3m i start af de næste pinde ind mod 
midten, på alle størrelser.
Luk af.
Strik det andet forstykke på samme 
måde.
Sy siderne sammen.
Hækl en kant hele vejen rundt. Hækl 
1 fm, 2 lm, 1 fm i samme m. Gentag. 
Pas på at arbjedet bliver jevnt og at 
kanten ligger flat. Juster med at springe 
længere stykke over eller hækle tættere. 
Lukkesnor hækles som en del af kanten 
rundt. Når du kommer til det sted hvor 
lukkesnoren skal være (ca.22 cm fra 
top) så hækl 22 lm, vend og hækl 
tilbage 1 fm, 1 lm, spring 1m over, 1 
fm, 1 lm, spring 1 m over – gentag hele 
snoren og fortsæt derefter videre med 
kanten rundt til næste lukkesnor. Her 
gøres det samme som ved den første.
Håndvask anbefales. Det anbefales 
også at vaske boleroen en gang før 
brug da den bliver blødere efter vask.

FORKLARINGER ■ 
m = masker
r = ret         
vr = vrang
omg. = omgang                                   
sm = strik 2 m sammen
lm = luftmaske
fm = fastmaske

DIAGRAM 1  
Dobbel perlestrik 
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DESIGN ■ SIP Design

Bolero


