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KIT nr. 3 
 
Hjerter 
 
Størrelse: 
Etter toving: 
Rødt hjerte:Bredde ca 22 cm, 
                   Høyde ca 18 cm 
Natur hjerte: Bredde ca 22 cm, 
                   Høyde ca 27 cm 
 
Garn: 
fritidsgarn: (100 % ull. 50 
gram = ca 70 m) 
 
Garnmengde: 
1 hjerte: 100 gram 
2 hjerter: 150 gram 
Fargenr. 4120 eller 4219 rødt 
Fargenr. 1012 natur 
 
Veiledende pinner: 
Nr 6 
 
Øking: Ta opp tråden mellom 
maskene og strikk denne vridd 
rett. 
 
Legg opp 7 m. 
1. p: vrangt (vrangen) 
2. p: 1 rett, øk 1 m, 5 rett, øk 1 
m, 1 rett. 
3. p: vrangt 
4. p: 1 rett, øk 1 m, 7 rett, øk 1 
m, 1 rett. 
5. p: vrangt 
Gjenta 4. og 5. p med 2 m mer 
mellom økingene til i alt 17 m.  
Strikk 2 p glattstrikk. Legg 
arbeidet til side. 
Strikk i alt 4 slike deler = buene 
øverst på hjertet.  
Sett alle 4 stykkene sammen = 
68 m. Strikk rundt 10 omg.  
Felling: *1 rett, 1 m løst av, 1 
rett, trekk den løse m over, 28 
rett, 2 rett sammen, 1 rett* 
Gjenta en gang. 
Strikk 1 omg rett. 
 
Fortsett slik: 
Rødt hjerte: Gjenta denne 
fellingen med 2 m mindre 
mellom hver felling til det 
gjenstår 8 m. Trekk tråden 
gjennom de siste m og stram 
godt. 
Naturfarget hjerte: Gjenta 
denne fellingen i alt 5 ganger. 
Fortsett å felle, men med 3 omg 
mellom til det gjenstår 8 m.  
Strikk *1 rett, 2 rett sammen, 1 
rett*. Gjenta en gang. Strikk 3 

omg glattstrikk og trekk tråden 
gjennom. 
 
Hank:  
Rødt hjerte: Legg opp 6 m og 
strikk glattstrikk til hanken måler 
32 cm. Sy hanken på hjertet og 
tov i maskin ved 40-60 grader. 
Natur hjerte: Legg opp 6 m og 
strikk glattstrikk til hanken måler 
40 cm. Tov hjerte og hank 
separat ved 40-60 grader. Sy 
hanken på hjertet med en knapp 
i hver side. 
 
Toving: 
Toves i maskin på kulørt vask 40 
- 60 grader og med vanlig 
vaskepulver. Resultatet kan 
variere fra maskin til maskin, 
men erfaringen vår viser at 
vasking sammen med andre klær 
(for eks dongeribukser) gir et 
godt resultat. Etter sentrifugering 
strekkes og formes det tovede 
plagget i fasong og legges til 
tørk. 
 
NB: Videre vasking av plagget 
gjøres på vanlig måte, håndvask 
30-40 grader og med for eks 
Milo. 
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